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الثانيةالطبعة

(أمهـ)999أ914،والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسة5

النشرأتاءالوطةفهدالملكمكتبةفهرسة
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6141الأولىالطبعة

9141الثانيةالطبعة

اوالطبعحقوقجميع

الموسوعة،هذهأجزأء

أكاسواء،وسيلةبأي

إلا،غيرهاأوتسجيلا

م()6991هـ

م()9991هـ

منجزءأيبطعمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءحميعفىوالتوزيعلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأوواسترجاعها،المعلوماتلخزننظامأيفيإدخالهأو

وأاستنساخاكانتأو،ميكانيكيةأوممغنطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلنت

الناشر.منكتابيبإذن
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حروفترتيبفىالسادسالهجائيالحرفالحاء.ح

العربية.الأبجديةحروفترتيبفيوالثامن،العربيةالهجاء

حسابان!:.الجملحسابفي)8(الرقمعددياويساوي

التانيالترتيبفييأتيالقديمالصوتيالترتيبوفى.الجمل

جني،ابنعندوالعشرينوالحاديأحمد،بنالخليلعند

الحاديالترتيبفييأتيالحديثالصوتىالترتيبوفي

المعاصرين.الصوتياتعلماءأغلبعندوالعضرين

احتكاكىحلقيصوتالحاءالموتيط.الصفات

الحلقيالفراغفىالهوائيالمجرىبتضييقينطق،مهموس

ولااحتكاكا،الهواءمروريحدثبحيثبه،النطقعند

الحروفمنوالحاء.بهالنطقحالالصوتيةالأوتارتتذبذب

مثل:،وكتابةنطقاالتعريف)أل(لاممعهتظهربمالقمرية

الصامت.انظر:.الحق

يأ،المهملةالحروفمنالحاءحرف.الكتابيةالصفات

،حهكذا:مفرداالنسخخطفىالحاءيكتب.المنقوطةغير

فتح،مثل:فى-،هكذا:قبلهبماومتصلأفرح،مثل:فى

قبلهبماومتصلاحمل.مثل:في!،هكذا:بعدهبماومتصلا

أحياناالحاءوتكتبفحل.مثل:في!،هكذا:بعدهوما

لحن.مثل:قبلهاالتيالحروفبعضتحت

الألفباء.بمالأبجدية؟العربيةالحروف:أيضاانظر

الصخريةالمعدنيةالخاماتمنمجموعةأيالحافرة

المتحولةالصخورأنواعمنالكثيرفىوتوجد،العامة

لصخور.ا:نظرا.لناريةوا

بينألوانهاوتتراوحنسبيا،قاسيةمعدنيةخاماتوهي

والبنىالداكنوالأخضرالشاحبوالأصفرالأبيض

.لأسودوا

السليكونمنتتألفمعادنأي،سليكاتوالحائرات

الفلزية.العناصرمنأكثرأوواحدوعنصروالأكسجين

.ومغنسيومحديدعلىالحائراتمعظموتحتوي

تترابطبحيثذاتها،السليكاتيةالبنيةجميعاوللحائرات

الأكسجينوذراتالشكلالهرميةالسليكونوحدات

انظر:.مزدوجةسلاسلفيبعضمعبعضها

تتشكلالحائرةبلوراتفإنلذلكونتيجة.السليكات

.الإبرةأوالشفرةبشكل

الهورنبلند،الحائراتمنرواجاالأكثرالنوعويدعى

مثل:الأسبستوسمنمتعددةأنواعاأيضاوتضم

الكروسيدوليت،و،الأنتوفيليتو،الأكتينوليت

منواحدنوعويستخدم.والتريموليت،والكمينغوتونيت

يدعى،الحائراتمننوعوهو،المجوهراتفياليشم

النفريت.

عالحوفنجاصة-لممئيلطرقي

!

ال!ريةءصرست4كار

.أجدء!ه
الأعيماثع

السعودية.فيالمستخدعهالاكار*-برول

العرلي.الخطمنمختلقةبأنواعإعأالحاء

طححع

الفاركليالمكرفي

إالطاعي.النسخفيالحاءبننماذج

--

بدابةمنفصل

لرتضا3فيلوالدا



برلينحائط6

العالميةالحرببعدأم،619بناؤهتمبرلين!حائط

شرقي-جزءينإلىبرلينمدينةيقسموكان،الثانية

الشرقية.ألمانيافييقعوكان،وغربي

قام،التسعينياتأوائلقبيلالشيوعيةالكتلةانهياربعد

.أم989عامبرلينحائطبتحطمالشرقيةألمانياسكان

أكتوبروفي.للذكرىقائمابرلينحائطمنجزءترك

دولةوصارتا،والغربيةالشرقيةالدولتانتوحدتأم099

برلين.مدينةتوحيدأعيدألمانيا،كماهيشيوعيةغيرواحدة

التحصين.محكمةحواجزنظامعلىبرلينحائطشيد

ألواحمنجدارايضموكان،كم42نحوطولهوبلغ

،م5.4-.53بينارتفاعهاتراوحالإسمنتمنضخمة

منوغيرهاالشائكةوالاسلاكالأنابيبركبتكما

الجدارهدآقبلالشرقيةلبرلينوكانالجدار.أعلىالمتاريس

الاسلاكجانبإلىحراسةبكلابمزودونحراس

كما.والخنادقوالألغامالكهربائيةالإنذاروأجهزةالشائكة

برلينحولالحواجزمنأخرىوأنواع،المتاريسبنيت

هذابنىوقد.كمأ06حواليالحواجزطولوبلغ.الغربية

إلىالشرقيينالألمانمنضخمةأعدادهروبإثرالحائط

الحرية،عنوبحثا،الشيوعيالحكممنهرباالغربيةألمانيا

لبناءالشيوعيونلجألذا.الغربفيأفضلمعيشيومستوى

أقيمتالتيللحواجزونتيجة،الهجرة!ذهلمئالحائط

دائمةبصورةالحراسةجنودوجودأوالغربيةبرلينحول

بالغأمراالغربإلىالهروبأصبحالحدود،طولعلى

صء!ح!ؤ-!-أ*-ر---!-+!آء

الألمادلمنعبنىوقد.طويلهلفترةالمقسمةلألماليارمزاكادبرلينحائط

طورفيالحائطالصورةتوضح.العربيةبرليرإلىالعبورمنالشرقيين

سياستهاالشرقيةألمالمجاغيرتأم989عاموفي.أم169عامفيالمناء

الحائط.ولتحتحدريا

مصرعهملقواشخصاثمانينأنذلكأمثلةومن.الصعوبة

عبورطريقعنالشرقيةألمانيامنالهربيحاولونوهم

ما989عامبرلينحائطهدمقوبلوقد.برلينحائط

فيالشيوعيةانهياريجسدتاريخياحدثابوصفهبالترحيب

الشرقية.أوروبا

.الباردةالحرب؟برلينألمانيا؟أيضا:انظر

أيضايسمىالقدسفىمرتفعحائطالغرديالحائط

الحائطهذاشكلاليهوديالتاريخوحمسب،المبكىحائط

فيالمحكمةساحةمنالغربيالجانبالتوراتيةالعهودخلال

نحووارتفاعهم94حواليالحائططولويبلغاليهود،معبد

نأاكتشفواأليهودالمنقبينبعضإنويقالتقريئا،أم2

.الأرضعمقفيم6حواليتمتدمصفوفاحجرا91هناك

المسلمونالعربسمحالميلاديالثامنالقرنبدايةفي

السبوتأيامعشيةفىالحائطعنديجتمعواأنلليهود

وفي.أعيادهموعشية(السبتيوماليهودعبادة)وهى

السابقة.بعاداتهماليهوديتنادى،الحائطعندممارساتهم

التيالشرقيةالقدسعندالاجتماعفىاليهوداستمر

علىالبريطانيونلمميطرأنبعدالغربيالحائطفيهايقع

مأ489عاموفى.الأولىالعالميةالحربخلالالقدس

منتمكنوااليهودلكن،الأردنمنجزءاالقدسأصبحت

علىإسرائيلاسشولتعندماالحائطإلىأخرىمرةالوصول

فيالإسرائيلية-العربيةالحرببعدالقدسمنالشرقيالجزء

.م6791عاميونيو

.القدس:أيفئاانظر

)المواتعالقدس؟الغربيالحائط:انظر.الميكىصائط

.(المقدسة

المملكةمناطقإحدىحائلمنطقة.مئطمة،!حائل

المناطقنظامحددهاالتيعشرةالثلاثالسعوديةالعربية

وسطفيتقع(.المناطق)نظامالسعوديةانظر:.السعودي

منطقةالشر!تىمنتحدها،المملكةمنالشماليالنصف

،وتبوكالمنورةالمدينةمنطقتاالغربومنالشماليةالحدود

الجنوبومنوالجوفالشماليةالحدودمنطقتاالشمالومن

حائل.مدينةوعاصمتها.والقصيمالمنورةالمدينةمنطقتا

والغزالة،بقعاء،:محافظاتمنحائلمنطقةتتكون

يعملنسمة000.655السكانمجموعويبلغ.والشنان

الوقمنكبيرةبشبكةالمنطقةوتتميز،بالزرأعةأغلبهم

أكم.بعدعلىيقعدأخلىمطاروبهاوالخارجيةالداخلية

حائل.من

درجةولكن،العموموجهعلىجافحارالمنطقةمناخ

متوسطة.أمطارمعالشتاءفيجداتنخفضالحرارة



حائل،منطقة7

الحديث.العمرانىالتطوربهاانتشروقد.والعمالةللتجارةالرئيسىوالمركز،حائللمن!ةوالاقتصاديةالإداريةالعاصمةحائل

يجعلنشطوحاضرزاهروتاريخحضارةذاتوالمنطقة

المملكة.فىالمزدهرةالمناطقأهمإحدىمنها

حائلمدينة

الحدودعلىشمرجبلمنطقةفيتقعسعوديةمدينة

أهميةوتأتى.المملكةشماليفىالنفودلصحراءالجنوبية

والتعليميةوالاقتصاديةالإداريةالعاصمةكونهامنالمدينة

حائل.لمنطقة

وجودبدليلالميلادقبلماعصورفيالمدينةنشأت

منأشهرومن.والحبشيةوالنبطيةالثموديةالاثارمنالعديد

حاتمإليهاينتسبالتيطىءقبيلةالإسلامقبلسكنها

وازدادت.الكرمفيالمثلمضربكانالذيالطائي

أطلقوقد.الحجطريقعلىلوقوعهاالإسلامبعدأهميتها

الرئيسيالمعبرلكونهانظراالصحراء،مفتاحعليها

العربية.الجزيرةشبهفيوجنوباشمالأللمتجهين

الجانبعلىالانحدارقليلسهلعلىالمدينةبنيت

أيضاويعرفوسلمىأجأجبلىبينالأديرعلواديالغربي

تسيلالتيالمياهبأنالمدينةاسمويعلل،حمائلواديباسم

بعضهماتصالمنالجبلينسكاندونتحولالواديفي

ببعض.

وترتفعسمراء،جبلحولقوسشكلعلىالمدينةتمتد

مساحتهاوتبلغم،089نحوالبحرسطحعن

تبوكوعنكم096الرياضعنوتبعد2كما)33218

كم.008

0002051حواليحائلسكانعدديبلغ.السكان

انتقاليكثر،الحضاريةالجذبمناطقمنوتعتبر،نسمة

أعلىمنالسكانيالنموونسبةفيها،والاستقرارإليهاالنايع!

السكانمعظمويعملسنويا،%01نحوتبلغإذ،النمسب

والصناس.الحكوميوالقطاعوالتجارةالزراعةفى

.تبوكحاثل



حائل،منطقة8

!؟،خ!؟ئرر-زرئز-غوف

بحائلالحديثالرياضيالاستاد

يالس!!تضاريستنوعمنالرغمعلى.المناخ

ومسطحاتصخريةيناتوت!صوجبالسهولبينحائل

قاريالعموموجهعلىمناخهاأنإلا،شاسعةرملية

تتعدىولاصيفاالحرارةدرجةفيهترتفع)صحراوي(،

التجمد.درجةإلىأحياناوتصلشتاءوتنخفضم04

.غيرهفيتسقطماونادراالشتاءفيالأمطاروتسقط

حطتالتيالمناطقمن-نسبيا-حائلتعتبر.التعليم

مدرسةأولإنإذمبكر،وقتفيالتعليميةبالمؤسسات

عامالسعوديةالمدرسةهىحائلفىافتتحتللبنينابتدائية

عامللمعلمينمعهدبهاأنشئكماأم379أهـ،356

عامللبناتابتدائيةمدرسةوأول،أم539هـ،ا373

.أم069اهـ،038

للبنينمدرسةمائةنحووحدهاحائلفيتوجدواليوم

المنطقةمستوىوعلى،المراحلمختلفتخدموالبنات

إلىبالإضافةمدرسةوخمسينثلاثمائةمنأكثرهناك

المهني.التدريبمراكز

حائل.فيالشهيرةالقلاعإحدىأعيرفقلعة

يبعدداخلىمطارحائلبمدينة.والمواعلاتالنقل

المملكةبمدنحائلوتربط،كيلومتراتعشرةنحوعنها

القصيم-حائلطريقا-منها:،مهمةطرقعدة

كم(035)الرياضإلىذلكبعديمتدالذيكم(03)0

طريق3-كم(045)المنورةالمدينة-حائلطريق2-

جبه-حائلطريق-4كم(أ)32المياه-بقعاء-حائل

طريق6-كم75الروضة-حائلطريق5-كم(أ0)5

.(كم05)الخطة-ئلحا

عدةلبناءطموحةبخططحائلحظيت.الصحيةالرعاية

منها،الخطةهذهمنالكثيرتنفيذوتم،علاجيةطبيةمؤلسسات

خاصقسمإلىإضافة،أسق802ويضمالعامالمستشفى

بناءفيالعملوانتهىسريرا.7.علىيشتملللأطفال

إلىبالإضافةسرير.2..اسرتهعددبلغآخرمستشفى

وقراها.حائلأحياءفىالمششرةالمستوصفاتعشرات

كبيرةوتجاريةزراعيةبإمكاناتتتمئحائلالاقتصاد.

فرصوتوفرالاقتصاديالنشاطمنمبشرمستوىعنهانتج

منبالقربوجبالآثار

حائل.



والاستقرارحائلإلىالانتقالعلىساعدتالتىالعمل

فيها.

حواليوالرعيالزراعةقطاعنييعمل.الزراعىالمجال

ذلكعلىوشجع،العاملينالسكانمجموعمن0%8

الصالحةالزراعيةوالتربةالشاسعةوالمراعيالمياهتوافر

القمحمثلالحبوبالفلاحونفأنتج،الحديثةوالالات

.المثمرةالزيتونأشجار

حائل.فيالتفاحمزارع

ويقعمربعمترملايينثلاثةمساحةعلىأقيمالذيالعاممشارمتنزه

اصطاعية.بحيرةوبه،حائلمديمةغربيشمالكم05بعدعلى

حائل،منطقة9

والبيضوالدواجنوالأغناموالفواكهوالخضراواتوالشعير

.والأعلافوالألبان

فيملموساتطورأحائلشهدت.الصناعيالمجال

دعمبفضلالأخيرةالسنواتفيخاصةالصناعيالنشاط

والألومنيوموالأعلافمصائللأسمدةفأنشئتبمالحكومة

الخشبية.والمصنوعاتالبناءومواد

طئل.فيالمشمشزراعة

حائل.فيوينتجينموالخوخ

فيالاقتصاديالنشاطدعائممىأساسيةدعامةيمثلالزراعيالقطاع

حائل.منطقة
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11حاتا،محملى

سميراء.قريةفيالطائيحاتممنزلبقايا

فيوالصناعيالزراعيالإنتاجساهم.التجاريالمجال

والفنادقالمصارففتأسعست،التجارةحركةتنشيط

المؤسساتوافتتحتوالصناعةللتجارةغرفةوأنشئت

المحليةوالصناعيةالزراعيةالمنتجاتلبيعالضخمةالتجارية

السنويالتجاريالنشاطجملةوتتجاوز،والمستوردة

.ريالمليارنصف

الحضارةذاتالمدنمنحائلتعتبر.تاريخيةنبذة

بالحضاراتعلاقاتلحائلأنويعتقد،القديمةالتاريخية

معبراوكانت،الشامبلادوحضاراتوالأشوريةالبابلية

أنهاكماوغربا،شرقااتجهواالذينالمسلمينلجيوش

الراقمنالقادمينالحراماللهبيتلحجاجممراكانت

.والشام

عنهاوآلفام845سنةالانالفنلنديالكاتبزارها

زارهاكما،العربجزيرةشمالمنصورةسماهكتابا

والإيطاليأم862سنةبلجريفوليمالإنجليزيالرحالة

بلنتآنليديوالإنجليزيةام486سنةجوارمانيكارلو

شارلوالفرنسيكتابا،عنهاألفتحيثأم987سنة

والإنجليزية،أم884و1883مرتينزارهاالذيهوبير،

ووضع،الذاتيةسيرتهافيكثيراذكرتهاالتيبيل،جيرترود

.للدكتوراهرسالةبارونمايكلالأمريكيعنها

إلىبنائهتاريخويعودالقشلةبقاعةيعرفكانالذيحائلمخف

العشرين.القرنأردعينيات

طيءقبيلةمنهاشهيرةعربيةقبائلقديماحائلسكنت

الطائي،حاتمبالكرمالموصوفالشاعرإليهاينسبالتى

حكيمبنوالطرماحشدادبنعنترةإليهاينسبكما

وغيرهم.

الشعراءذكرهاالتيالمدنأكثرمنحائلوتعتبر

أحدعنهايقولهوائها.وطيبمناظرهاجمالوامتدحوا

الشعراء:

بحائلالأقحوانلنورلعمري

وعرفجألاءفيالحزامىونور

مالكبنحميدياإليناأحب

البنفسجودهنوالحيريالوردمن

وأرنبوضبيرابيعوا"كل

وتدرجسمانىمنإليناأحب

آثاراضمتفقد،الثريالتاريخهذاتمتلكحائلولأن

وتيسيرلحصرهاوالمتاحفالاثاربإدارةحدت،عديدة

إليها.الزيارة

.جبال،سلمىبمجبالأجا،بمالسعودية:أيضاانظر

-ا209أهـ،104ا-32)0.محملىحاتا،

استقلالأعلن،إندونيسيزعيمحاتامحمدام(.089

جوارإلىالرئيسنائبمنصبشغلام،459عامبلاده

الفترةفيلإندونيسيا،رئيسأولأصبحالذيسوكارنو،

منالفترةفيثانيةمرةثمام،949إلى491همن

العملواعتزلحاتااستقالثم.م5691إلى0591

تاجراأبوهوكانسومطرةغربىفيحاتاولد.السياس

إسلاميا.وعالما

وجاوه.سومطرةفىالأوليتعليمهحاتامحمدتلقى

،روتردامفيللدراسةهولنداإلىذهبام129عاموفى

الاقتصاد.مدارسبإحدى

يؤديواستمر،ام329عامحتىأوروبافىحاتاظل

طالبوهوالإندونيسيةالقوميةالسياسةفيمهمادورا

وكان.الدوليةالتجمعاتفيإندونيسيامثلكما.علم

الوطنعلىإندونيسيااسملإطلاقسعوامنأوائلمنحاتا

المستقل.

حاتا،علىالقبضالهولنديونألقىأم،279عاموفي

تمتأنبعدولكنأشهر.ستةمنيقربماسجنهوتم

وفى.سراحهوأطلقإليهالموجهةالتهمأسقطتمحاكمته

فيالتجارةفيشهادةعلىحاتاحصلام329عام

إحدىغياببعدإندونيسيا،إلىعادذلكبعدثم.روتردام

سنة.عشرة

الإندونيسى،القوميالتعليمحزبقيادةحاتاتولى

منمجموعاتلتدريبأساسيةبصورةيهدفكانالذي
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القبضالهولنديونعاود،أم349عاموفى.الوطنيين

اشعماءمنوغيرهجاهرير،سوتانمعسجنهوتم،عليه

،م2491عامإندونيسيااليابانيوناحتلوعندما.الوطنيين

81وفى.لليابانيينمستشاراوأصبححاتا،سحراحأطلق

لإندونيسيا.رئيسنائبأولانتخابهتمأم459أغسطس

أعيد،أم489عامجاكارتا،الهولنديونغزاعندما

،أم949يوليووفىنانجا.جزيرةإلىنفيهوتمحاتا،اعتقال

نائبمنصبألغىأم49!ديسمبروفيجاكرتا.إلىعاد

للوزراء.رئيساحاتاوانتخبإندونيسيارئيس

متلأم949عامديسمبرمنوالعشرينالسابعوفى

هولندا،عنإندونيسيااممتقلالقبولفيالحكومةحاتا

عنحاتاتوقفام،059عاموفى.أمستردامبمدينةوذلك

لرئيسنائباأخرىمرةوعملالوزراء،رئيسمهامممارسة

.ام569عامحتىإندونيسيا

م(.939-855هـ،327-24)0حاتمأبيابن

التميمى،المنذربنإدريسبنمحمدبنعبدالرحمن

من،الإسلامشيخ،الحافظأبومحمد،،الرازي،الحنظلي

العالية.الاسانيدفأدركأبوهبهرح!!.الحديثعلماءكبار

لهزاهدا.،حافظاثقة،الرجالومعرفةالعلومفيبحراكان

بمالحديثوعللالتفسير؟والتعديلالجرح:المصنفاتمن

وغيرها.المسند،الكنى،الجهميةعلىالرد

حاتم.أبو،السجستانيانو:.السجستاليحاتمأبو

بنحاتمم(.577-؟هـ،.ق46-)؟الطائيحاتم

وأمه،الطائىالقيصامرئبنالحشرجابنسعدبنعبدالله

الفرسانالجاهليةشعراءمن.الطائيةعفيفبنتعتبة

وإذامظفر،شجاعوهو،المثلبجودهيضربالأجواد.

الفرسانالعرببصعاليكماششبهكثيراوكان.وهبسئل

هذاإلىأشاروقد،غزواتهمفىيكسبونهبمايجودونالذين

قوله:مثلأشعارهبعضفيالمعنى

والغنىبالتصعلكزماناعنينا

واليسرالعسرأيامهفىالدهركما

وغلظةلياالدهرصروفكسبنا

الدهربكأسيهمال!قاناهوكلا

مامة،بنكعب:ثلاثةالعربأجواد:عبيدةأبوقال

سلمى.أبيبنزهيرصاحبسنانبنوهرم،الطائىوحاتم

والقصصالأخباربعضوجودهحاتمكرمحولرويتوقد

مضربكرمهصارحتىوالأخبارالأدبكتبفيمبثوثة

المشهور:تمامأبىبيتفيوردكماالمثل

حاتمسماحةفيعمروإقدام

إياسذكاءفيأحنفحلمفى

فيجلهاألثمعار،عفزربنتماويةزوجهفيولحاتم

تزوجها،اليمنملوكبناتمنوماويةوالسخاء،الجود

حاتمبنعديابنهإنويقال.الحيرةعلىلهوفادةفيحاتم

زوجهمنوسفانةوعبداللهعديبل:ويقال،ماويةمن

أما،إسلامهوحسنأسلمقدعديوكانالنوار،الأخرى

الجاهلية.فيفماتحاتم

أشهرمنقصيدةفيبقولهيخاطبهاالتىهيوماوية

:أشعاره

ورائحغادالمالإنأماوقي

والذكرالأحاديثالمالمنويبقى

لسائلأقوللاإنيأماوي

نزرمالنافيحليوما:جاءإذا

فمبينمانغإماأماوي

الزجرلاينهنههعطاءواما

الفتىعنالراءمايغنيأماوي

الصدربهاوضاقنفسحشرجتإذا

الدنيا:عنترفعهإلىمشيراأخرىأبياتفيويقول

جاد،الليلأبيتلاكريخ،

ماوزيتبالأناملأعدد

يرفوقأشربمابتإذا

رويتفلاالشرابفيلسكر

جاريعرسأختلمابتإذا

خفيتفلاالظلامليخفيني

جاريوأخونجارتيأفضغأ

ماحييتلمأفعلاللهمعاذ

الأعرابي:ابنعنهقالحسن،جيدحاتموشعر

شعرهيشبهجوادا،وكان،العربشعراءمنحاتم"كان

الأدبكتبفيمتفرقةكثيرةحاتموأخبار".جوده

ديوانمنهبقيوإن،شعرهأكثرضاعوقد،والتاريخ

.مطوع

بنمحمدأم(.315؟هـ،714-؟)ا!اجابن

مهندس،عبداللهأبو،الحاجبنمحمدبنعبداللهبنعلي

بنبالمنصورفيهاواتصل،فاسإلىرحل.غرناطةأهلمن

القطرالمنف!ح)الساقية(الدولابدهفصنع،عبدالحق

الحركة.الخفى،الأكوابالمتعدد،وألمحيطالمدىالبعيد

درجةإلىعلمهبهارتفعالغور.بعيدالدهاء،فيآيةوكان

بصيرا،الأثقالوريخعالأجرامنقلفيماهراكان.الوزارة

سلامدينةفيالصناعةداربنى.الحربيةالالاتباتخاذ

بهاتصنعوكانت،الموحدينعهدفيالأقصىبالمغرب

فاسإلىرحل.الحربيةوالمراكبالبحريةالأساطيل

فيها.وتوفي،الجديدة



31الفينيسيةالحاجبة

هـ،647-؟)محمدبنأحمد،الحاجابن

الأزديمحمدبنأحمدالعباسأبوام(.942-؟

علمفيبرع،مالكىفقيه.الحاجبابنالمعروفالإشبيلي

له.المغربعلماءكبارعنالعلمأخذ.والعربيةالفقهأصول

فيمصنف؟سيبويهكتابفىإملاءمنها:كثيرةمصنفات

حكمفىمصنفجنى،ابنخصائصمختصر،الإمالة

للغزاليالفقهأصولفيالمستصفىمختصر؟السماع

وغيرها.مشكلاتهعلىوحوالتق

أمين.الحاج،الحسينيأنظر:.الحسيئىأمينالحاج

-؟هـ،737-؟)العبدريالحاجابن

عبداللهأبومحمدبنمحمدبنمحمدام(.336

أهلمنالداليعبدقبيلةمنالحاجبابنالمشهور،العبدري

بمذهبخبيرأفقيهاقاضياكانالمالكيةوجوهمنفاس،

توفي.وفيهامصرنزل.مالك

الشيخأخذوعنه،الطماطىإسحقأبيعنالفقهتلقى

وغيرهم.خليلوالشيخالمنوفياللهعبد

ا!لد!لىبوهو،الشريفالشرعمدخلتصانيفهمن

فيهكشفالفوائد!كثيرحجر:ابنعنهقال.بهاشتهرالذي

أيضاوله."!.فيها.ويتساهلونالناسيفعلهاوبدعمعايبعن

ذلك.ويخرالأسرار،وكنوزالأنوارشموسكتاب

)خطةالأندلسفيالإسلاميةالحضارةأنظر:.الحاجب

(.الورارة

هـ،)057-646الدينجمال،الحاجبابن

الكرديعمربنعثمانعمروأبوأم(.2أ-17448

بجمالويعرفالنحو.فيالشهيرةالكاديةصاحبالدوني

عزالدينللأميرحاجباكانوالدهلأن،الحاجببنالدين

الصلاحي.موسك

مصر.صعيدمنإسنافيعمربنعثمانالشيخولد

الكريمبالقرآنواشتغل،القاهرةإلىصغرهفيوانتقل

عنه،اللهرضيممالكالإماممذهبعلىتفقهثم،وحفظه

علومواتقنبرعوقد،العربيةاللغةعلومتعلمفيوجد

الفقهفيألف.كلهذلكفيإماماوصار،والعربيةالدين

بالقراءاتوعنيعليها،العلماءيعولمؤلفاتوأصوله

كالشاطبى،عصرهفىالقراءشيوخعنتلقاها،فائقةعناية

وأبيهـ(،995)تالغزنويالفضلوأبيهـ(،095)ت

النحوعلمىفيوبرعهـ(06ه)تاللخمىالجود

كثير.خلقمنهوأفادفيهما،وألفوالتصريف

ومختصرهالكافيةالنحوفيمقدمتهأنالفداأبوذكر

أصولفيالإحكامكتابفيهاختصرالذيالأصولفي

بلادخصوصاالافاقذكرهماطبقللامديالأحكام

بهما.الاشتغالعلىالناسوأكب،العجم

المدرسةفيبالقاهرةللتدريسالحاجبابنتصدر

بالجامعفيهاللتدريسوتصدردمشقإلىورحل،الفاضلية

القراءاتفيكثيرخلقبهوانتفع،المالكيةزأويةفي

أماليه.منيظهركمابهاوأملىالقدسواستوطن.والعربية

هـمعلما633سنةحاليا()بالأردنالكركإلىورحل

أبنعلىالكافيةالناصرقرأوقدداود،الناصرلملكها

هذاوشرح،الكافيةالحاجبابنلهنظمثم،الحاجب

رغبته.علىنزولأالنظم

عبدالسلامبنالعزالشيخجانبإلىالكركفيوقف

بنإسماعيلالصالحعلىإنكارهمنهاالتيمواقفهفيوآزره

قتالعنوالتقاعسالسيرةسوءدمشقصاحبالجيشأبي

دمشقصاحبفأمرهما،معهمصلحاوعقده،الصليبيين

هـ.638سنةمصرإلىمتجهينفخرجا،بلدهمنبالخروج

الفاضليةبالمدرسةللتدريسوتصدر،القاهرةفاستوطن

ثم،مكانكلمنالطلابوقصدهالشاطي،شيخهمكان

مكثهيطلولم،الإسكندريةإلىحياتهأواخرفيانتقل

.هناكودفنالأجلوافاهفقدفيها،

احتفىفقدوغيرهماوالأصولالنحوفيمؤلفاتهأما

المقدمة:كتبهوأبرزعليها،الشروحمنوأكثروابهاالناس

ونظمهاوحواش!،شروحوعليها.بالكافيةالمعروفةالنحوية

،أخرىلغاتإلىوترجمت،آخرونواختصرهاقوم

علىمايربوعليهاأعدوماوحواشيهاشروحهاوبلغت

سماهاالتصريففيأخرىمقدمةوعملعملا.017

علىإملاءمنهالأولالقسم،النحويةالأماليوله،الشافية

أفضلمنوهومتنوعةأمالوبقيته،الكريمالقرآنمنآيات

الإيضاحسماهبكتابالزمخشريمفصلوشرح.أثفما

الفقه،أصولفي،الأصوليانحتصروله،المفصلشرحفي

.والمتونالكتبمنكثيراوشرح،كثيرةأخرىمؤلفاتوله

منمصنوعةحاجبةنافذةالفيئيسيةالحاجبة

لأنهاالفينيسيةبالحاجبةوسميت.فلزيةأوخشبيةشرائح

)فينيسيا(البندقيةفيواسعةبصمورةتستعملكانت

طوروقد.الميلاديعشرالعسابعالقرنفيبايطاليا

الحاجباتتشبهالستائرمنأخرىأنواعاالقدماءاليابانيون

منقضباناصنعهافىالعشعملواولكنهمالفينيسية،

الحاضر،الوقتفيالفينيسيةالحاجباتوتصنع.الخيزران

قويةموادمنأوالخشبأوالفلزمنمصنعةشمرائحمن

كلتتراكببحيثأشرطةعلىالشرائحوتعلق.أخرى

يتمعندماتليهاالتىالشريحةعلىجزئياتراكباشريحة

وضعبتعديلوبكراتخيوطوتقوم.الشرائحإغلاق
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تسمحكما،الشمسأشسعةدخولتمنعبطريقةالشرائح

القليل.النسيمبدخول

حاجة.،فاطمةان!:.لمحاطمةحاجة

العصلى(.)الجدارالقلب،الأنفان!:.الحاجز

وأالشاطئأوالميناءيحميجدارالأمواج!جرط

يؤمن.القويةالأمواجمنالشاطئعلىالمقامةالمنشات

ترسوأنالسفنتستطجعحيث،هادئةمنطقةالأمواجحاجز

أثناءأوالتشييدعمليةأثناءمؤقتةحمايةيؤمنكمابأمان

منالكثيرالأمواجوتفقد.المعادنأوالبترولاكتشاف

الأموأج.بحاجزأرتطامهاعندطاقاتها

الصخورمنأو،التربةمنمتراساالأمواجحاجزيكونقد

بمألواحركائزمنالأمواجحواجزبعضتبنى.الإسمنتمنأو

حيث،الإسمنتأوالفولاذأوالبناءخشبمنألواحمنأي

وفى.البحيرةأوالبحر،قاعإلىوتسحبمتلاصقةتوضجع

بينهماالفراغويملأصفينفىالركائزتوضع،الحالاتبعض

حالةعلىفيعتمد،المستعملالأمواجحاجزنوعأمابالصخور.

استعمالالرخوةالأرضيةتتطلبفمثلابمالبحيرةأوالبحرقاع

.المتراستدعمالصلبةالأرضيةأنحينفىركائز.منأكوام

أشدفىالأمواجعملالحسبانفيالتصميميأخذأنيجب

طويلة.فتراتوعلى،المتوقعةالعواصف!

هندسىبناءهوالأمواجحواجزمنآخرنوعهناك

الماء،تدفقلتوجيهالبحارإلىالأنهارفوهاتمنيشيد

منأووالحجارةالخشبمنويشيد،عميقةمائيةقناةوحفر

السفنتتمكنحتىالحواجزهذهعملويتمفقط،الحجارة

الممتد.الرصيفأحياناعليهويطلقحمولتها،تفريغمن

نهرمثلالعالممنكثيرةأجزاءفيالحاجزهذايوجد

ونهرإنجلترافىميرسينهروعليبنغلادلقفىكارنيفيولي

الامريكية.المتحدةبالولاياتالمسيسيبى

.الأمواجكاسربمالبحريالرعيف:أيضاانظر

)1!مواج(.المحيط:انظر.الرمليالحاجز

الكبيربمالمرجانيالحاجزانظر:.الصخريالحاجر

المرحانية(.)الشعابالمرجان

بمالصوتحاجزاختراقدويانظر:.الصوتحاجر

(.الصوتحاحزوانفجاراتالصدمية)الموجاتالهواش!الديخما!كا

المواردصيمانة(،السطحي)الريالريانظر:اولء.!حاص

)المقدمة(.هولندا("المياه)صيانةالطيية

الشعابم!جموعةأكبرالكبيرفىالمربالحا!جز

ويمتدالصخريالحاجزأيضاعليهويطلق،العالمفيالمرجانية

لأسترأليا.الشرقيالشمالىالساحلطولعلى

آلافوإنماممتدا،حاجزاليسالكبيرالمرجانىوالحاجر

قائمةإلىالشعابضمتوقد.المتناثرةالفرديةالشعابمن

اليونسكومنظمةبتصنيفهاقامتالتى،العالميالتراث

بسبب(والثقافةوالعلومللتربيةالمتحدةالأم)منظمة

والأسماكالنباتاتمنالختلفةالأنواعوبسببحجمها،

المياهداخلالمرجانيةالشعابمعظموتقعبها.الموجودة

المرجانيالحاجزحديقةوداخلتقريئاالأستراليةالإقليمية

حيثبمالعالمفيبحريةحديقةأكبروهي،البحريةالكبير

الدافئالمناخويجعل.2كم0002035مساحتهاتبلغ

الاستوائيةوالجزر،الختلفةالبحريةوالحياةالرمليةوالشواطئ

المرجانيةالشعابمنطقةالمائيةللرياضاتالمثاليةوالظروف

السياحي.الجذبمناطقمن

!متبىالأمواجحواجز

إلىالأنهارفوهات

الماءقناةلتعميقالبحار

التيار.بزيادة



السنين.آلا!مدىعلىللجيرالمفررةالدقيقةوالمباتاتالحيواناتبنتهالكبيرالمرجانيالحاجز

)أسفلالثؤلولطالمرجانذلكفيبماالمرحانأنواعمننوع003سأكثرعلىالحاجزيحتوي

ومن.الأسماكسنوع5.1".والمحارياتم!نوع4،"..حواليأيضايضمكمااليسار(.

اليسار(.)أعلىالملائكىالسمكللتكاثر،أرضيةالحاجرتستخدمالتيالأسماكأنواع

51الكبيرالمرجانىالحاجز

السطح

إلىشمالأالكبيرالمرجانيالحاجزيمتد.والحجمالموقع

كوينزلاندولايةفيجلادستونمدينةمنالغربيالشمال

فيمورسبايبورتمدينةمقابلبابواخليجفينقطةإلى

أكثرالكبيرالمرجانيالحاجزطولويبلغ،الجديدةغينيابابوا

فردية،شعبة.0003نحومنويتكون.كم000.2من

المرجانيةالشعابمنشعبةكلمساحةمتوسطويبلغ

الكبيرالمرجانىالحاجزشبكةشعابوتقع2.كماا.نحو

المنطقةهذهوتمتازأستراليا.لقارةالصخريالنتوءداخلفى

،م04نحوعمقهايبلغحيثما،حدإلىالضحلةبمياهها

إلاكوينزلاند،ولايةجنوبفيعرضاالقاريالنتوءويزداد

الشعابوتبعدشمالآ.اتجهناكلماكبيرةبصورةيقلأنه

قربكم025مسافةالقاريالنتوءحافةعلىالموجودة

العديدفيكم05منبأقلتبعدولكنها،الجنوبفىماكي

.الشمالفيالأماكنمن

الحاجزمنأجزاءأنالخبراءيعتقد.الطبيعيةالمظاهر

81منمايقربإلىتاريخهايعودأنيمكنالمرجاني

قداليومتشاهدالتيالتشكيلاتمعظمأنإلاسنة،مليون

الطقاتعمرويبلغ.الأخيرةسنةالمليونيأثناءتكونت

مستواهمنأوالبحرسطحمنبالقربالشعابمنالعليا

المستوىهذاوسمح.سنة000.251نحوقربهأوالحالي

لأمشراليا.القاريالنتوءعلىالشعاببتكوين

الحاليمستواهعنمنخفضاالبحرسطحمستوىكان

فعظمكانتعندماسنة،ألف02نحوقبلأم03بمقدار

معظمكان،الوقتذلكففىجليد.إلىمتحولةالأرضمياه

وكانتبمساحليسهلمثلمكشوفالأسترالياالقاريالنتوء

منصاعدةالجيريالحجرمنتلالأالحاليةالموجودةالشعاب

مرةالارتفاعفيالبحرسطحمستوىبدأوعندما.السهل

،بالمياهالتلالغمرت؟سنةألفا8حواليمنذأخرى

البحارفىثانيةمرةالنموفىالمرجانيةالشعابوأخذت

أفضلالقديمةالشعابوفرتماوغالبا.والضحلةالجديدة

فيالاخذالبحرغمربينماالجديد.النمولهذاالأساسات

الجبالسلاسلمنعددوانقطعالساحليالسهلالارتفاع

وصخرية.مرتفعة،قاريةجزرإلىوتحولت،الأمالأرضعن

القولويمكن،الشعابمنطقةفىقاريةجزيرة616وهناك

ابزرتلكأشهرمنويتصانديوجزيرةالمغنطسيةالجزيرةإن

المنتجعاتمعظموتوجد.الشعابحولهاتوجدالتىالقارية

الجميلة.المرجانيةالشعابمنطقةفيالسياحية

المرجاليةالجزرباسمالمعروفةالصغرىالجزرتختلف

المرجانيةالجزرمنفقليل.القاريةالجزرعنا!لنخفف!ة

عدةعنمساحتهاولاتزيدأمتارعدةترتفعالمنخفضة

الحاجزمنجزءاتعدالتشكيليةالناحيةومن،هكتارات

منتتكونالمنخفضةالمرجانيةوالجزرالكبير.المرجانى

المدتياراتبهقامتمعا،والحجارةوالحصىالرملتراكم
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.ممتدةمرجانيةشحعبأس!فوقوالرياحوالأمواجوالجزر

والمحار،المرجانمكوناتمنأساساالموادهذهوتأتي

ومع.الطحالبتسمىالتيالصخورنباتاتمنوكذلك

كافيةبصورةمتينةالميتةالبقاياتصئصذهالوقتمرور

نباتاتأنمنالرغموعلىعليها.الخضرةتنمولكى

أ!قتابمرورأنهإلاينمو،ماأولهىالصغرىالشاطئ

الخضرأءوالجزيرةالجزر.هذهعلىكثيفةغابةتنموأنيمكن

منشعابإلاماهىكيرنز،مدينةعندالساحلمنبالقرب

المرجانىالحاجزمنطهقةفىويوجدالجزر.منالنوعهذا

النباتاتمنخاليةمنخفضةمرجانيةجزيرة502الكبير

.نباتاتذاتمرجانيةجزيرة65منوأكثر

منالكبيرالمرجانىالحاجزمناخيختلف.المناخ

ورطوبةمداريمناخذوفالشمال؟الجنوبإلىالشمال

أكثرفهوالجنوبأمايناير.تمهرفيأمطاروموسمعالية

ماونادرا،معتدلإلىمداريشبهمناخوذواعتدالآ

عندالكبيرالمرجانىالحاجزمياهحرارةدرجةتنخفض

.م2.عنالجنوبيةالسياحيةالقرى

البحريةالحياة

الدقيقةالحيواناتبلايينمنالمرجانيةالشعابتتكون

تسمىالتىوالنباتات.المرجانيةالبوالبتسمىالتي

والحيواناتالنباتاتهذهوتقوما!لرجانية،الطحالب

تتحدعندماالشعبةوتتكون.الجيريالحجربترسيب

بفعلالمرجانيةالطحالبهياكلمعالميتةالمرجانيةالشعاب

تكونقدالسنينالافمرورمع.لهماالتابعالجيريالحجر

يبلغشعبةملعضبعضهاالمرتبطةالمرجانيةالشعاب

الشعابمنرفيعةخارجيةطبقةذاتأمتارعدةسم!ا

الحية.المرجانية

نحوعلىتنموصخوراتبنيالتيالمرجانيةوالشعاب

وكبتالشمسأشعةتوفرالتيال!وفتوافرعندأفضل

إلىتحتاجوحيثأكثرأوم052عندالمياهحرارةدرجة

الموادمنجيدومخزونوالهواء،الماءمنجيدمزيج

منتصففىالظروفهذهتتوافرماوعادة.الغذائية

الشعابأنواعبعضوتنمو.م04عمقوإلىالمدمستويات

هذهأنإلا،أم02إلىعمقهايصلمياهفىالمرجانية

المهمة.الصخربانياتمنليعستالشعاب

قرنمرجانأنوأعمنالكثيرالمرجانيةالشعبةتشمل

والمرجان،الخروطيوالمرجان،الخيوالمرجان،الغزال

منصخوراتبنيالتيالمرجانيةالشعابلونويتأتى.الجبلى

فعندماالبحر(.)زهرالبولبأنسجةفىالموجودةالصبغات

سوىمنهالايبقىالمرجانيةالشعابمنمستوطنةتموت

لكوينزلاند.الشرقىالج!ولىالساحلىممحاذاةكم2لا...لمسافةتمتد.الصغيرةوالجزرالمرحاليةالشعا!منسلسلةالكبيرالمرجانىالحاجز



فىالمرجانيةالشعابنجاحويرجع.الأبيضالجيريالهيكل

وحيدةدقيقةنباتاتوجودإلىما،حدإلىالصخور،بناء

خلايادأخلوتعيشالصفراء.الحيواناتتسمىالخلية

الصفراء،الحيواناتوتقومالبحر(.)زهرالبولبأنسجة

الشمسضوءمنالطاقةباستخدام،النباتاتسائرمثل

وبذلكوتكاثرها.تغذيتهافيتستخدمالتيالموادلإنتاج

الشعابتنتجهالذيالكربونأكسيدثانىمنتستفيدف!

المرجانية.الشعابإلىالموأدبعضبنقلتقومكماالمرجانية

للهياكلإفرازهامعدلزيادةعلىالبوالبوجودهاويساعد

الجيربة.

يأمنأكثرالسمكمنأنواعاالمرجانيةالشعابتؤوي

الأسماكمنمعروفنوع.0003نحووهناك.أخرىبيئة

تلكمنأ!005وقرابةأمشراليا.حولالبحارفييعيش

والقدالملائكيالسمكفأنواع.الشعابمناطقفىالأنواع

والسرغونالفراشةوسمكةوالأسقمريالبحروشيطان

ثلاثةكذلكوتوجدالصخور.مياهفيوتتكاثركلهاتعيش

البحر،وسلحفاةالخضراء،:البحريةالسلاحفمنأنواع

شواطئعلىوتتكاثر،الشعابمياهفي،الرأسوكبيرة

يبلغالتيالمحارأنواعومن.المنخفضةالمرجانيةبعفالجزر

الشعابعلىنوعالافأربعةيعيش،آلافعشرةعددها

جزيرةفيهابماالكبيرالمرجانىالحاجزجزرمنالعديديزورونالسياح

ويتصاندي.مجموعةفيمولساوث

71الكبيرالمرجانيالحاجز

التيالأخرىالحيواناتوتشملمنها.بالقربأوالمرجانية

أوالقريدس،والروبيانالسرطاناتالصخورمياهفيتعيش

البحروخيارالبحر،ونجمالبحر،وقنفذالبحر،وجراد

وشقائقوالإسفنجياتالبحر،ومروحةالرخو،والمرجان

.والديدانالبحر

المرجانيةالشعابصيانة

الشعابمنطقةأستخدمت.المرجانيةالشعابحماية

وقام.طويلةلفترةالخاموالموادللطعاممصدراالمرجانية

باكتشافالأصليينالسكانمنوالحيواناتصيادوالأسماك

الافمنذمنهأجزاءأوالكبيرالمرجانىالحاجزواستخدام

يستغلوالحاجزأم788عامالأوروبيينقدومومنذ.السن!ن

فتقومالطيعية،مواردهبحصدتقومتجاريةبمشروعات

والسلاحفالبحرخيارمثلحيواناتعلىمهمةصناعات

كانتالماضىوفي.والأسماكوالروبيانالمروحىوالمحار

الحية.غيرالمواردلبعضمصدراأيضاالشعاب

فيتستغلكانتالمنخفضةالمرجانيةالجزربعض

القرنمنالثافيالنصففيالفوسفاتصخورعنالبحث

العامالاهتمامالستينياتأواخرفيوازدادعشر،التاسع

الصحففيذللثوظهرالكبير،المرجانيالحاجزبمستقبل

النفطعنالتنقيبخطربمدىالإدراكوأدىوالتلفاز.

تابعةكانتالساحلمنكيلومتراتثلاثةبعدع!تقعهايمانجزيرة

أستراليا.لقارة



خلبفةحاجى18

الشعبجمعأنالمرجانيالحاجزعلىالمعادنواستغلال

مأ079عاموشكلت.المرجانيةالشعابلحمايةجهوده

وح!صمةالكومنولثحكومةقبلمنمشتركةملكيةلجنة

مياهفىالنفطعنالبحثقضيةلبحثكوينزلاندولاية

الكبير.المرجانيالحاجز

وافقت.البحريةالكبيرالمرجانيالحاجزمتنزه

الكبيرالمرجانىالحاجزمتنزهقانونعلىالفيدراليةالحكومة

الحاجزسلامةرسمياالقانونوضمن.ام759عامالبحرية

الكبيرالمرجانيالحاجزمتنزهإنشاءخلالمن،المستقبلية

إنشائهاعلىنصوقدوتطويرهابمورعاشهاوإدارتهاالبحرية

الحمايةبتقديموذلك،البرلمانعليهوافقالذينفسهالقانون

الكبيرالمرجانىالحاجزأهميةوتقدير،الأمثلوالامشخدام

البحريالمتنزهإنشاءخلالمنالمستقبلفىبهوالاستمتاع

ممنوعاأصبحالمعادنعنالبحثفإنوبالتالي.ورعاشه

عنالتنقيبأما.العلميةالأبحاثحالةفىإلاالمتنزهداخل

منطقةداخلمكانأيفيالانمحظورافأصبحالنفط

الكبير.المرجافطالحاجز

القنفذهذايأكل.الشوكيالتاجذاتالبحربحمة

الشعابمنالحيةالأجزاء،الأذرعمتعددالكبير،البحري

ثمفمهمنمعدتهويخرجبأذرعهالمرجانيحيطإذ.المرجانية

.وراءهالهيكلتاركاالمرجانمنالرخوةالأجزاءبهضميقوم

الشعابعلىقليلةبأعدادالبحرنجمةتوجدماوعادة

ضخمةأعداداأنإلا.العالمفىعديدةأجزاءفيالمرجانية

فىفجأةتستطئالظهوربالملالين،أحياناتعدمنها،

من%59نحوتاركةذلكبعدوتختفيكبيرةمجموعات

الشعابمنالعديدأصبح.مرجانيةشعبةأيفيميتاالمرجان

ستينياتمنذموبوءةوالهادئالهنديالمحيطينفىالمرجانية

واسع.نطاقعلىالضررفيهاوانتشر،العشرينالقرن

فيالبحرنجماتعددانخفاضمنالرغموعلى

القرنممبعينياتمنتصففىالكبيرالمرجانيالحاجز

وقدر.م9791عامأخرىمرةانتشرأنهإلا،العشرين

الحاجزفيالمرجانيةالشعابمن%أ6حوالىبأنالعلماء

مأ829عامىبينبالوباءمصابةكانتالكبيرالمرجانى

2%.نحوأم859عامالإصابةنسبةوبلغتأم،849و

يرجعالوباءتفشىبأنالجزمالبحريونالعلماءولايستطع

سبيلفعلى.البشريللنشاطنتيجةأوطبيعيةأحداثإلى

البحرنجمةأعداءبسببالوباءتفشيتعليليمكن،المثال

برنامجابدأواعالما05نحوفإنالسببولهذا.الطبيعيين

ثمانينياتنهايةفىالبحرنجمةحولالأبحاثمنمكثفا

العشرين.القرن

الرئيسيةالسياحيةالقرىتكثر.والأنشطةالزيارات

توجدالقرىومعظم.القاريةالجزرعلىالمرجانمنطقةفى

بروصارباين.لمدينةالمواجهةوسصانديجزرمجموعةعلى

الجزرعلىالموجودةالقرىسوىقريةأيتستيمولا

هيروينوجزيرةالخضراءالجزيرةفىالمنخففمةالمرجانية

الشعابعلىبوجودهاالادعاءإليوتليديوجزيرة

وأألاممتوائيالمناخذاتالسياحيةوالقرىذاتها.المرجانية

والأنشطةالمائيةالرياضاتمنالعديدتقدمالاستوائيشبه

غرفبينتتراوحالتىالإقامةتوفروكذلك،الأخرى

السياحيةالقرىكلولدى.فخمةوأجنحةمتواضعة

نقلعلىالمقدرةلديهاأومنها،قريبةمرجانيةشعاب

المرجانيةالحياةمشاهدةيمكنأماكنإلىبسهولةالزائرين

والمراكبالخاصةبأدواتهاالغوصرياضةفتمكنفيها.

منالزائرينالمائيةتحتوالمراصدالزجاجىالقاعذات

ذاتالمراكبوتيسر.قربعنالمرجانيةالشعابمشاهدة

وتقدم.المرجانيةالشعابفيألانتقالوسيلةالعاليةالسرعة

استكشافخلالهامنيمكنثابتةمراكزالطافيةالعوامات

المرجانية.الشعاب

السائحينلتمكينيستخدمالمرأكبمنآخرنوعوهناك

نصفيسمىماوهوالمرجانيةالشعابمشاهدةمن

وجدرانهعميققاعذوالمرأكبمننوعوهو،الغواصة

تمكنمريحةمقاعدالقاعوبداخل،الزجاجمنمصنوعة

للرؤية.كبيرةنوافذخلالالمرجانمشاهدةمنالسائحين

للجزرنموذجاليمستأنهاإلاجيدامعروفةالسياحيةوالجزر

مأهولة.غيرمازالتالجزائرتلكمعظملأنالمرجانية

.الأشواكتاخ:أيضاانظر

-9016أهـ،670-)1701خليفةحاجي

ومصنفعالم.اللهعبدبنمصطفىام(.657

اللأعمالعلىتدرب،بالقسططينيةولدشهير،جغرافى

وظيفةشغلثم،الجيشفيمحاسباوعملالكتابية

خليفةحاجيإلىوتنسب(.الكتبة)رئيسجلبيكات!

إلامصنفا،وثلاثينعشرينبينعددهايتراوحمصنفات

كشف:هيمؤلفاتبأربعةترتبطالجغرافيةشهرتهأن

باللغةمعجموهو،والفنونالكتبأساميعنالظنون

آنذاكوالأدبالعلمفروعجميعتضمنالعربية

البحار،أسفارفيالكباروتحفة(بمعنوان41لأ105)

حاجيحاولوقد)جهاننما(بمالعالموصفوكتاب

بمساعدةمركاتورجيرأردوسأطلسترجمةخليفة

،الإسلاماعتنقفرنسيراهبوهوالإخلاصيمحمد

الاطلس.ثلثيإلايتماولم

حاجيإسحاقانظر:.إسحاقمحمد،حاجي

محمد.



تميهوديدينرجليحملهالذياللقبالحا!خام

وتعنيالرابايهىللحاخامالمقابلةالعبريةوالكلمة.تنصيبه

هذاأدرجوقد،مدرسىأومعلمىالعبريالأصلفي

اليهودية،الشريعةكتبمنكتابوهوالمشناه،فياللقب

فيالنفوذذووالقادةوكان.م002عامحواليفىتأليفهتم

هذايحملون،الوسطىالقرونفىاليهوديةالجماعات

المدنيةالقضايافييخظرونقضاةالغالبفيوعملوا،اللقب

اللقبهذاحملةمنالمشاهيروبعض.اليهوديةوالدينية

كذلك.الأطباءمنكانوا

وتتمثلالحاخامدور-الحديثةالعصورفى-تغير

وإقامةالمشورةوإسداءالوعظفياليومالرئيسيةمسؤولياته

فيحجةيعدوبعضهم،والتعليماليهوديةالدينيةالشعائر

اليهودية.القوانين

اللقب،هذاحملفيالتنصيبأهميةمنالرغموعلى

فييمضواأنيحملونهمنلكلالمطلوبمنليسفإنه

تدريبمدارستقومماوغالباموحد.مساقدراسة

يشفوتالعبريالاسمعليهايطلقالشالحديثةالحاظمات

اليهوديةوالفلسفةوالتلمودلليهودالمقدسالكتاببتدريس

أوروبافيالكبرىالمدارسوتقوم.وأدبهماليهودوتاريخ

التدريسعلىالمستقبلحاخاماتبتدريبكذلكوأمريكا

اليهود.أبناءتجمعاتاحتياجاتقضاءعلىوالقياموالوعظ

هذالحملالطلاببتدريببمفردهمالحاخاماتيقوموقد

بحمله.جدارتهمعلىوالتصديق،اللقب

السلامة)المقد،(؟الأوليةالإسعافاتانظر:الحادت.

(.القيادة)تعدمالسيارة)المقدمة(،

.الحارثبنعمروأنظر:.الحارتابن

-؟هـ،024-؟)البغداديالحارثأبو

أحد،المقرئالبغداديالحارثأبوخالدبنالليثم(.485

ثقةإماماكان.أصحابهأجلومنالكسائيالإمامرواة

وحمزةالكسائيعلىقرأضابطا.بهاقيما،للقراءةمحققا

سلمةالقراءةعنهوروى،اليزيديمحمدوأبىالقاسمابن

.شاذانبنوالفضلالصغيروالكسائيعاصمابن

م(.057-؟.هـ،ق05-؟)حلزةبنالحارث

عاصر،وائلبنبكرمنيشكر،بنيمنجاهليشاعر

:-بمعلقتهواشتهرالنظمقليلهند.بنعمرو

أسماءببينهاآذنتنا

الثواءمنهيملثاورب

ابنوهوهذهقصيدتهقالالحارثأنالمممادروتذكر

منوسيدابكرشاعروكان.سنةوثلاثينوخمسمائة

91سريجبنالحارث

مفاخرمنتعدمعلقتهأنإلاصغيرا.ديواناخلفسادتها،

سفيانأبيبنمعاويةأنالأدبخزانةفيجاءفقد.العرب

،حلزةبنالحارثوقصيدةكلثومبنعمرو"قصيدة:قال

ابنوصنفهدهرا".بالكعبةمعلقتينكانتا،العربمفاخرمن

بنعمرومعالجاهليةشعراءمنالسادسةالطبقةفىسلام

كاهل،أبىبنوسويد،العبسيشدادبنوعنترةكلثوم

.الواحدةأصحابمنوعدهم

أمامالقمميدةهذهارتجلالحارثأناروأياتتزعم

يخالفونالمحدثينالدارسينأكثرأنإلاهند،بنعمرو

أفكارها،بتنسيقتمتازالقصيدةلأنبمتلكنظريتهمالقدماء

التاريخيةالحوادثسردهامعدقيقاترتيباأجزائهاوترتيب

يغلبكما.مرتجلةليعستأنهايرجحمما،ورويةبأحكام

فيهافكرالشاعرأنيرجحمما،المتنوقوةاللفظجودةعليها

قوله:أبياتهاجميلومننظمها.قبلطويلا

والأنباءالحوادثمنوأتانا

ونساءبهنعنىخط!ث

يغلونالأراقمإخوانناإن

إحفاغقيلهمفيعلينا

بذيمناالبريءيخلالون

الخلاءالخليولاينفعالذنب

العيرضربمنكلأنزعموا

الولاءوأنالناموال

فلماعشاءأمرهمأجمعوا

ضوضاءلهمأصبحتأصبحوا

م(.746؟-اهـ،28-)؟سريجبنالحارث

أحدالتمي!مجافمعبنسفيانبنوردبنسريجبنالحارث

علىأخذ.أميةبنيعهدأواخرفيالدينىالإصلاحدعاة

وأبوقطنةثابتبهاقامالتىالإصلاحيةالحركةإتمامعاتقه

بنيزيدثورتهماعلىقضىوقد،خراسانمواليمنالعيداء،

الأتراكضدالمسلمينحروبفيالحارثواشتهر.المهلب

أميرهاعلىوخرج،خراسانسكانمنكانالنهر.وراءفيما

طاعةخالغاالسواد،فلبسم،734اهـ،61سنةالأموي

فيالإصلاحإلىداعيا،الملكعبدبنهشامالأمويالخليفة

استولىماوسرعان،البيتلالوالبيعةوالسنةالكتابضوء

أسدواضطره،سيحوننهرشواطئعلىالواقعةالمدنعلى

فتحهعماالتخليإلى-الأمويالوالي-القسرياللهعبدابن

وراءمابلادإلىومنهاطخارستانإلىوالانسحابالبلادمن

إلىالحينذلكمنذوانضم،م736هـ،ا18سنةالنهر،

عشرةاثنتيالنهروراءماببلادوأقام،العربضدالأتراك

بنيزيدالأمويالخليفةأمانبقبولسياربننصروأقنعه.سنة

هـ،أ27سنةخراسانعاصمةمرو،إلىفعادالوليد،



كلدةبنالحارث02

واشترطالدنيا،فىزهداعطاء،أيقبولورفض،م447

.الصلاحبأهلوالاستعانةالأمور،كلفىالشرلعةتحكيم

الوليدموتإثرالعربيةالقبائلبينالفتنةظهرتوعندما

علىاليمانيةخرجتحيث،خراسانإلىأثرهاامتد،الثانى

اليمانية،بمعاونةمرومنوأخرجهالحارثعليهوخرجنصر،

الفريقين،بينحربودارت،الحارثعلىاليمانيةانقلبتثم

مرو.أسوارأمامالحارثمقتلبعدإلاأوزارهاتض!لم

،بخراسانالمضوبالجوهذامنالعباسيةالدعوةواستفادت

ضدالتورةإعلانمنالخراسانيمسلمأبوداعيتهافتمكن

.خراسانمناللأمودين

سيار.بننصربمالخراسانىمسلمأبو:أيضاانظر

م(.067-؟هـ،05-؟)كلدةبنالحارث

إسلامه.فىاختلف،العربطبيب.الثقفيكلدةبنالحارث

إنه:قيلأهلها.عنالصبايتعلممرتينفارسبلادإلىرحل

.أنوشروانكسرىوبينبينهالطبفيمحاورةكتابصنف

.فماتحيةلدغته.عندهبالتداوييوصيعثهسرالرسولكان

208-هـ،282-)186محمدبنالحارث

أبىواسم-أسامةأبىبنمحمدبنالحارثم(.598

الحافظ،،البغدادي،التميميأبومحمد،-داهرأسامة

عطاء،بنعبدالوهابعنأخذ.العراقمسند،الصدوق

أبىبنأبوبكر:عنهوروى.وأمثالهم،عبادةبنوروح

وطائفة.النجاد،بكروأبو،الطبريجريربنومحمدالدنيا،

.صدوق:عنهالدارقطنىوقال.الثقاتفيحبانابنذكره

بالرجل،بأسلا:الذهبىوقال.حزموابن،الأزديوضعفه

يرتبهلمالمشهور،المسندكتابله.ال!ستقامةعلىوأحاديثه

.الأبوابعلىولاالصحابةعلى

طالب.أبيبنمكيانظر:.الواعظالحارئي

الهوكي)الحقدمة(بمالقدمكرةانظر:.المرمىحارس

اللع!(.)طريقة

م؟(.718-؟أهـ؟،..-؟)الأشجعيحازمأبو

أبيصاحب،الأشجعيةعزةمولى،الأشجعيالكوفيسلمان

وعنل!أكثر،هريرةأيعنحدث،ثقة،فقيه،محدث.هريرة

مسصورعنهوحدت.وغيرهمعلىبنوالحسينعمر،ابن

عمرخلافةفىمات.وجماعةجنادةبنومحمدوالأعمش

مشين.خمسهريرةأباجا!إنهويقالعبدالعزيز،بن

.حازم،القرطاجنيانو:.القرطاجلىحازم

العين.،الألوانعمى،الحواسالظر:البصر.حاسة

والض(،)الذوقالشمحاسةانظر:.الدوقحاسة

.اللسانبمالذوقالحوالربم

.الحواس(،السمع)حاسةالأذنانظر:.السمع!حاسة

فيالأساسيةالحواسأهممنواحدةالشم!حاسة

الشمحاسةالحيواناتبعضوتستخدم.والحيوانالإنسان

والحيواناتأجناسها،بهاتوجدالتيالمناطقعلىللتعرف

.الحيواناتمنالأخرىوالأنواعنوعها،نفسمنالتي

ورفاقها.طعامهاإيجادفيالشمحاسةأيضاوتستخدم

عليهايطلقمادةسافرازالحيواناتوبعضالحشراتوتقوم

طريقعنتتصللكيالهورمونحاملاتأي؟الفيرومون

الفيرومون.انظر:بأنواعها.الشم

إناثمنمعينةأنواعتفرزهالذيالفيرومونويمكن

علىتستكشفهأنمنالنوعنفسمنالذكور،الفراشات

عليهيطلقبوساطتهيشمالذيوالجهاز.كيلومتراتبعد

الشمى.الجهاز

الروائح،نستكشف.الروائحاستكشافيتمكيف

.الرواليحملالذيالهواءشمأو،التنفسطردقعن

موادمنتنبعثالتىالغازجزيئاتالروالمنوتأتى

الجزجاتهذهوتحفزالهواء.فىبكثرةمنتشرةمختلفة

الخلاياوتوجد.الأنفداخلالموجودةالاستقبالخلايا

منطبقاتعلىالشميةالأعصابمنجزءاتعتبرالتى

أنفيةعظاماالنسيجهذاويغطي.مخاطيةبمادةمغطىنسيج

الاستقبالخلاياوتقوم.القريناتأوا!لفتولةالعظامتسمى

الشم.أعصابفيالرائحةتخلفهاالتيالنبضاتببث

الموادإحدىجزيئاتتنتقلعندماالروائحتتمعندنا.الشمحاسة

هذهوتحمل.الشميةالأعصابوتلمصالأنفيةالمسالكخلال

الدماع.إلىالروائحصرسائلالأعصاب



12اللمسحاسة

منجزءإلىالنبضاتهذهالشمأعصابتحملوعندئذ

الشميةالبصلةوتكون.الشميةالبملةيسمىالدماغ

صغيرةولكنها،الفقارياتوبعضالكلابفيكبيرة

.الإنسانفيالحجم

مدىعلىدليلاالحيوانفيالشميةالبصلةحجميعتبر

منالعصبيةالنبضاتوتنتقل.الحيوانلهذاالشمأهمية

منالأماممطالجزءوهو،الأماميالدماغإلىالشميةالبصلة

العصبيةالنبضاتبترجمةالدماغيقوموهنا.الدماغمخ

بالرائحة.خاصةمعلوماتإلىاسشقبلهاالتى

الروائحبينالتمييزكيفيةبالضبطالعلماءولايعرف

تصبح،معينةروائحجزيئاتبأنتفسيروهناك.الختلفة

العظاممنمعينموضعفيالخاطيبالسائلملتصقة

.الأخرىالجزجماتوقوةسرعةتفوقوقوةبسرعة،المفتولة

دوماتثيرسوفالروائحمنمعينةأنواعجزيئاتفإنولهذا

لهذهوطبقا.القريناتعلىلهاالمستقبلةالخلايانفس

التصاقوموضعسرعةبمقدارمارائحةتمييزيتم،النظرية

.الاستقبالبخلاياجزيئاتها

بشكلالطعامرائحةونشمنتذوقإننا.والشمالذوق

نفكرأصبحناهذا،علىوبناءتقريبا.الوقتنفسفىعام

أنهماإلاببعف!،بعضهمامرتبطتانأنهماعلىالحاستينفى

فقط،تتحدالمنفصلةالحواسولكن.الحقيقةفيمنفصلتان

للطعامبالنسبةالفصلويمكن.الدماغفىمعينةنقطةفي

ويمكن.للذوقالمنبهةوالأجزاءللشمالمنبهةالأجزاءبين

الوقتنفصفيالأنففيجدانقيهواءبنفخذلكفصل

لايستطجعهذايتموعندما.الفمفيالطعامفيهيوضعالذي

مثلوالمشروباتبعفالأغذيةعلىالتعرفالناس

مازالواأنهممنالرغمعلى-والقهوةالشوكولاتة

روائحأنهادائمايعتقدكانالتيالموادفبعضيتذوقونها.

.مذاقاتأنهاوجدقد،الكلوروفورممثل

.الذوقبمالأنف؟الحشرة؟الحواس،الكلب:أيضاانظر

الأشياءعلىبهانتعرفالتيالحاسةهيا!ىطسة

الأشمياءوصلابةشكلعلىونتعرفملامستها،عند

والألموالبرودةبالدفءونشعر.الحاسةهذهبوساطة

أنسجةداخلويوجدللأشياء.لمسناخلالمنوالضغط

ويسمى.بالألمنشعرتجعلناعائمةعصبيةأليافالجسم

الجلدية.الحواسوالألموالبرودةوالدفءاللم!

الخمسالحواسإحدىيشكلاللمسأنيعتقدوكان

أعضاءلأنعامةحاسةتعتبرفإنهاالانأما.الخارجية

الجسم.أجزاءجميعفىتوجداللمس

لأعضاءعديدةأنواعهناك.اللمسأعفماءأنواع

فيوتوجد،اللمسخلاياالأنواعهذهوتسمى.اللمس

الخلاياهذهأنواعأحدويوجد.الخاطيالغشاءوفيالجلد

منبالقربآخرنوعيوجدبينماالشعرمناطقمنبالقرب

فيثالثنوعيوجدكماشعر،بهايوجدلاالتىالمناطق

عندماالتهيجويحدث.الرقيقةالجسمأنسجةأعمادتى

عنإزاحتهافيوتتسببالإحساسأعضاءالأشياءتلامس

عضومنقريباشعراالأشسياءتلامسعندماأومكانها،

.الدماغإلىالنبضالأعصابتحملعندئذ،الإحساس

جسمفياخرإلىمكانمناللمصرحساسيةتختلف

اللص!أعضاءلأنالاختلافهذاويحدث.الإنسان

بشكلتوجدوإنمامتساوبشكلالجسمفيمنتشرةليمست

عدديكثرحينماباللمسالإحساسويزداد.عنقودي

باللمس،الإحساسقمةاللسانطرفويمثل.الأعصاب

استجابةالجسمأجزاءأضعفالكتفظهريمثلبينما

الأجزاءمنالأنفوطرفالأصابعأطرافوتعتبرللممي!.

الحساسية.البالغة

اللمسقوةقياس-بسهولة-العلماءيستطع.الماس

فرجارالمقياسهذاويشبه.الإحساسمقياسباستخدأم

بإبرةينتهيفيهطرفكلبكونعنهيختلفأنهإلاالرسم

حساسيةالجسمأعضاءأكثرهواللسانإنوحيث.مدببة

إلىالمدببانالمقياسطرفايضمعندمايعستطيع،فإنه

طرفينهناكأنويميزيشعرأن،أملم،ابمقداربعضمها

الأخرىالجسمأعضاءتستطعولا.يلامسانهمدببين

وإنما،المذكورةالمسافةبعدعلىوهماالطرفينبينالتمييز

فلا،الكتفظهرأماوأحد.مدببطرفبأنهماتشعر

حدةعلىكلالمدببينبالطرفينيشعرأويميزأنيستطيع

واحد.طرفبأنهمايشعروإنماالمذكور،البعدعلىوهما

علىأحدهماأصبحإذاإلابينهماالتمييزمنيتمكنولا

الاخر.منملم65بعد

ليعستوالألموالبرودةءبالدفتشعرالتىوالأعصاب

بتمريرذلكمعرفةويمكنمتساو.بشكلالجسمفىموزعة

الجلد،منأبردالالةوهذهالجلد.علىمدببةمعدنيةآلة

،الأخرىدونالمناطقبعضفىببرودتهايشعرالجلدولكن

دونفقطالجلدعلىبضغطهاالأخرىالأجزاءتشعربينما

الحرارةبينيميزالجلدالأشياءبعضوتجعلببرودتها.الشعور

المكواةذلكعلىومثالواحد.آنفيواللمسوالألم

بهذهيشعرالإنسانتجعلالجلدتلامسعندمافإنها،الحارة

واحد.انفيالثلاثةالأحاسيس

مناطقمنعديدةملايينهناكأنالعلماءويعرف

والألموالحرارةبالبرودةتشعرأنيمكنهاالإنسانجعسم

توضحالمناطقلهذهخريطةرسمالممكنومن.واللمس

الجلد.فيالختلفةالإحساسمناطق

.الحشرة،الألم:أيضاانظر
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حاسو!ظاميملأربما.الأحجاممنواسعةسلسلةفيتأتيالحواشب

اللعابوساطةالحواسيبفيالتح!3يكود)يمير(.المقابلةالصفحةالممضدة

اليسار(.)علىالمقابلة

سهوبلحاا

ومعالجةالحسابيةالعملياتبإجراءتقومآلةالحاسوب

)الكمبيوتر(الحاسوبويستطجع.مذهلةوسرعةبدقةالبيانات

الرياضيةالمسائلوحل،المعلوماتمنهائلكممعالتعامل

الفرديةالبياناتالافاستيعابيستطيعكما.المعقدة

ودقةمتناهيةبسرعة،فائدةأكثرلمعلوماتوتحويلها،الصغيرة

إجراءالقويةالحواسيباستطاعةوفيأبدا.لاتخفقتكاد

.الواحدةالتانيةفىالحساليةالعملياتبلايين

الناسبهايؤديالتيالطريقةالحواسيبغيرتوقد

الأعمالمجالفيعدةبمهامتضطلعحيث،أعمالهم

والمجالات،والمواصلات،والصناعة،والتعليم،التجارية

الكتابيةالأعمالمنالعديدبأداءالانوتقوم.الأخرى

كبيرعددعادةبهايقومكانالتيالمكاتبفيالمضنية

بفهموالباحثينالعلماءوتزود.المكتبيينالموظفينمن

معيتعاملونالذينالأشخاصوتعطي،للطبيعةأوضح

المصمإتوتمكن،الوثائقلإعدادفعالةطريقةالكلمة

قبل.منلترىتكنلمأشياءرؤيةمنوالفنانين

فوقشخصىحاسوبوضعيم!شليعما)أعلاه(.كميرةححرةكبير

الصفحة،الإبرةثقبحلالمنتلحأريمكنشريحةوهوالدلمحق،لج

أدتودقةبسرعةجديدةمعلوماتالحواسيبتقدم

الناسيستطيعكما.العالمإلىالناسنظرةتغييرإلى

يعتبرلذابعد.عنالإلكترونيةالبياناتبقواعدالاتصال

بينمنللانتباهوإثارةأهميةالالاتأكثرمنالحاسوب

اختراعها.تمالتيالالات

رقميو.الرقميالحاسوبشيوعا،الحواسيبوأكثر

الرقميةالحواسيبتؤدي.بالأرقامعلاقةلهأنتعنى

.أخرىمجموعةإلىالأرقاممنمجموعةبتغييرعملها،

مأأرقامأ،كانتسواء-البياناتكلالحاسوبويترجم

أرقامإلى-كلماتأمعلاماتأمأصواتا،أمصورا،

مقدرتهعلىيعتمدأداءهالحاسوبمايستطجعوكل.بداخله

كالجمعالأرقامعلىبسيطةوإجراءاتبعملياتالقيامعلى

انتشرتوقدأكبر.أيهمالمعرفةرقمينومقارنة،والطرح

كلمةأصبحتحتىواسعأانتشاراالرقميةالحواسيب

وأ!ررقميا.حاسوباالغالبفيتعنيبمفردهاحاسوب

أما.كبيرةغرفةتملأأنظمةمناجزاءهيالرقميةالحواسيب
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إمكانيةلدرجةصغيربعضها-الصغرمتناهيةالحواسيب

ساعاتبداخلتوجدف!-إبرةثقبخلالتمريره

.الأجهزةمنوغيرهاالجيبوحوامحيب،المعصم

أساسيين،جزءينمنالرقميةجمئالحواسيبتتكون

بهاوتحتفظالبياناتالذاكرةتستقبل.والمعالجالذاكرة

منكبيرةمجموعةمنالذاكرةوتتكونإليها.الحاجةلحين

،مفيدةمعلوماتإلى،البياناتبتغييرالمعالجويقوم.المفاتيح

منالأرقاميقرأحيث،أخرىأرقامإلىالأرقامبتحويل

وأكالجمع؟أساسيةرياضيةمعالجاتيعالجهاثم،الذاكرة

هذاالمعالجويكرر.الذاكرةفىالجوابويضع،الطرح

النتيجةعلىالحصوليتمحتىأخرىبعدمرةالعمل

بمعنىلكترونيا،!والمعالجالذاكرةمنكلوتعمل.المطلوبة

الكهربائيةالإلثحاراتإرسالطريقعن،يعملانأنهما

اللأدمملاك.خلال

والمعالجالذاكرةمنالرقميةالحواسيبأصغريتكون

الكبيرةالرقميةالحواسيبأنظمةتشتملحينفيفقط،

.والذاكرةالمعالجإلىإضافةوإخراخ،إدخالأج!ةعلى

لوحةمثل،الإدخالجهازالحاسوبمشغلويستخدم

وبعد.الحاسوبإلىوالبياناتالتعليماتلإدخال،المفاتيح

إلى،المعالجةالبياناتبترجمةالإخراججهازيقوم،المعالجة

على-رسوماتأو،كلمات-المستخدملدىمفهومةهيئة

الاستخدامشائعةالإخراجأجهزةأمثلةومن.المثالسبيل

شاشاتشماشماتهاتشبهالتيالطرفيةوالنهايات،الطابعات

التلفاز.

طريقةوإيجادالمعضلاتفيالتفكيرويستطئالناس

يعصأنفلابدالتفكير.الحواسيبلاتستطيعلكنلحلها،

لتوضيحللحاسوبومحددةمبسطةأوامرالشخص

قائمةوتعرفيستقبلها.التيالبياناتفىعملهالمطلوب

البرنامج.باسمالحاسوبيتلقاهاالتيالأوامر

وتمت،طويلوقتمنذالحاسبةالنبائطالناساستخدم

وكان،أم469عامإلكترونىرقميحاسوبأولصناعة

التطوراتأتاحتالتاريخذلكومنذ.كبيرةغرفةيملأ

أصغرحواسيبتطوير،الحواسيبتقنيةمجالفىالمتلاحقة

تكلفة.وأقل،قوةوأكثرحجما،

نوعانكذلكيوجد،الرقميةالحواسيبإلىوإضافة

القياسيةالحواسيب:العامةالحواسيبمنآخران

مباشرةالقياسيةالحواسيبوتتعامل.الهجينةوالحواسيب

عنبدلا،والسرعةكالوزن،محسوسةماديةقيمةمع

منالنوعهذاويقوم.القيمةهذهتمثلالتيالارقام

مثلما،قيمةقياسطريقعنالمعضلاتبحلالحواسيب

خططولمثل،أخرىبقيمةعنهاوالتعبيرالحرارةدرجة

تجمع)ترمومتر(.الحرارةمقياسجهازفىسائلمنرفيع

الرقميةالحواسيبخصائصبينالهجينةالحواسيب

كتلكالأجزاء،منالعديدعلىوتحتوي.والقياسية
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تتيحالحواسيب

بكيفيةالتبؤللمهندسين

الصورةهده.الالة!كمل

الحاسوبوصم!توضح

اختبارهايغلسيارة

.الرياحلمقاومة

الحواسيبمثلولكنها،القياسيةبالحواسيبالموجودة

وهذه.الارقاممعالجةطريقعنتعالإلبيانات،الرقمية

عنالمعلوماتمنلمزيد.الرقميةالحواسيبعلىتركزالمقالة

القياسي.الحاسوبانظر:،القياسيةالحوامميب

الحاسوبأهمية

فهي.طرقعدةمنقصوىأهميةالحواسيبت!ضمسب

التيأوالصعبةالأعمالمنال!ضير،كبيرةلدرجة،تبسط

التجارية،للأعمالوتتيحلإنجازها.طويلاوقتاتأخذ

ذاتو!ميلةوالمعاهد،والأفراد،،الحكوميةوالإدارات

تساعدكما.المعلوماتمنهائلكملإدارةعاليةكفاءة

وذلك،أفضلبطريقةالأشياءفهمفيالناسالحواسيب

.النظرياتواختبارالنماذجعملمنبتمكينهم

بأعمالالقيامعلىمقدرتهافيالحوامسيبقيمةوتكمن

وتشول.متناهيةودقةهائلةبسرعة،معينةأسا!مية

تخزين2-الرقميةالمسائلحلأ:المهامهذه

وعرضها.أصورواالوثائقإنشاء3-المعلوماتواسترجاع

تقومالتيالمهاموأصعبأهممن.الرقميةالمسائلحل

تشتملالتيالمعقدةالرياضيةالمسائلحلالحواسيببها

بسرعةالمسائلهذهحلالحواسيبوتستطع.الأرقامعلى

أشياءتعملكيفالحليوضحكثيرةأحوالوفي.هائلة

.تحدثأوتتصرفأومعينة

م!نشيءعملكيفيةعنيعبر.والعلومالهندسةفي

رياضيةجملةوالمعادلة.معادلةشكلفى،الغالبفى

والعلماءالمهندسونيعستخدم.متساولينجزءينمنتتكون

الأشياءعلاقةلتوضيحمنها،مجموعاتأوالمعادلاتهذه

لتوبالمعادلاتلهذهالحلولويستخدمون.ببعضبعضها

المكونةالعناصربعضتغييرحالةفىيحدثأنيمكنما

هذهعلىوالعلماءالمهندسونويعتمدما.لتجربةولوضحبن

التيالمعادلاتمنالمعقدةالمجموعاتحلفيالحوامسيب

توقعاتهم.حسابفييستخدمونها

بمساعدة،المثالسبيلعلىويستطئالمهندس

تعبرحيث،طائرةطيرانجودةمستوىتوقع،الحاسوب

بينالعلاقاتعنالمعادلاتمنمعقدةكبيرةمجموعة

يدخل.طيرانهاعنديحدثوما،الختلفةالطائرةأجزاء

منمعينةأجزاءووزنحجمعنتعبرأرقاماالمهندس

هذهلمعادلاتالحلبايجادالحاسوبيقوموعندئذ،الطائرة

لمقدمةا!سب!لهاطةمستنتحةأوصافاأعلاهالأولىالثلاتالصورتوضح.بدقةملظأو،موقم!أوما،عمليةتمتيلم!تم!سالحاسوبمحاكماة

الدقةتكثور-الاحتبارلعدالش!صلالمحروطيةالقمبلةمقدمةتوضحالتي-اشابعةالصورة.ممسطحديدياصطدامهاعمدالشك!!المحروطيةالقنبلة

ا!سود!.لمحاكاةالكميرة
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توقعالمهندسيستطعالمعادلاتحلولعلىوبناء،الطائرة

ذلك،عندالمهندسيقرروربما.للطيرانالطائرةإجادةمدى

التيالطريقةلتعديل،الطائرةأجزاءأحدووزنحجمتعديل

وأمحاكاةفيالمهندسالحاسوبيساعدوبذلكبها.تطير

الختلفة.الأحوالتقليد

النظرياتواختبارتطويرفيالناسالحواسيبتساعد

وكيفيةماشيءلماهيةمقترحتفسيرهيوالنظرية.العلمية

عنهاتعبر،المعروفةكالعلاقات،والنظريات.حدوثه

المعادلاتهذهبعضوتكون.الأحيانأغلبفيالمعادلات

لحلهاجداطويللوقتتحتاجأو،كبيرةلدرجةمعقدة

مساعدةبدونبخصوصها،نظريةتطويريستحيلبحيث

في،الخصوصوجهعلى،الحواسيبوتفيد.الحواسيب

تصعبأشياءتخصالتيالنظرياتوتقويمتطوير

الفلكييستخدم،المثالممبيلفعلىوقياهمصها.ملاحظتها

تطويرأجلمنالمعضلاتحلفىالحاسوبمقدرة

منمجموعةفيقترح،المجراتتكوينكيفيةعننظريات

الحاسوبويقوم،النجوممنمجموعةتخصالمعادلات

وعندئذ.المعادلاتهذهلحلالمطلوبةالحساباتلماجراء

لتوقعالمعادلاتهذهحلولاستخدامالفلكىيستطيع

ن!يتهكانتإذاالنجومتكونهاأنيجبالتيالمجرةشكل

مجرةبمراقبةالفلكىيقوم،نظرشهولاختبار.صحيحة

شكلكانفإذا.المتوقعالشكللهاكانإنليرىحقيقية

يقيناأكثرالفلكيكاننظريأ،المتوقعالشكليماثلالمجرة

لايماثلالحقيقيةالمجرةشكلكانإذاأما.نظريتهبصدق

يجبوهنا.خاطئةالنظريةفتكوننظرياالمتوقعالشكل

.جديدةحساباتوإجراءالمعادلاتتعديل

المعادلاتبحلالحواسيبتقوم.والتمويلالاقتصادفي

يستخدمهاالتىالمعادلاتمنوكثير.ماليةبتوقعاتللقيام

المدىبعيدةبتوقعاتللقيامالمالورجالالاقتصاديون

الحاسوببرامجمنبعضاولكن.للغايةمعقدةتكون

بسيطةمعادلاتعلىتعتمدالغرضلهذابكثرةالمستخدمة

والأعمالالأشخاصالبرامجهذهوتساعدما.لحد

الميزانياتوعملالمستحقةالضرائبلمعرفةالتجارية

استثماراتهم.قيمةوحساب

الناسيستخدم.المعلوماتواسترجاعتخزين

.المعلوماتمنلايصدقهائلكملتخزينالحواسيب

المعلوماتعلىبياناتقاعدةمصطبحأحيانايطلق

البياناتقواعدتكونأنويمكن.الحاسوبفيالخزنة

علىالواحدةالبياناتقاعدةتشتملكأن،للغايةضخمة

ويستطئ.بكاملهلقطرسكانىتعدادبياناتكل

بياناتقاعدةفيمعينةمعلومةعنالبحثالحاسوب

إلىوإضافة.المعلومةعلىللحصولفائقةبسرعةضخمة

ولمتابعةالمصرفيةالعملياتلتنفيدالحواشبعلىتعتمدالملمارف

.والعملاتوالسنداتالماليةالأوراقأسواقفىالأسعار

أقلفيغالبا-وسرعةبسهولةالمعلومةتعديليمكن،ذلك

.واحدةثانيةمن

تخزينفىالحواسيببهاتتسمالتيالكفاءةإن

منللعديدكبيرةفائدةذاتتجعلهاالمعلوماتوالمشرجاع

الحواسيب،العلماءيستخدم،المثالسبيلعلى.المهن

وتستخدم،تحاربهملنتائجالسريعوألاسترجاعللتخزين

مقتنياتها،عنالمعلوماتلتخزينالحاسوبفهارسالمكتبات

المرضى،سجلاتلمتابعةالحواسيبالمستشفياتوتوظف

السكانىوالتعدادالانتخاباتنتائجالحكوماتتخزنكما

الحواسيب.على

علىالتجاريةالأعمالأوالشركاتأنواعكلتعتمد

عنالمعلوماتمنهائلكمتخزينفيالحواسيب

لأسواقالحواسيبوتتيحومنتجاتها.وعملائها،منسوبيها،

طىص3س--7كاث!يكارامميرئرجلمكأزر

.عديدةمحالاتفيأهميةلهاالحاسوببمساعدةالتمميمبرامج

.التصميماتفيالحاسوبالمهندسيستحدم

!(

!!+
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الأخرىالاستثماروأنواع،والعملات،والسنداتالأسهم

فإنهاالمصارفأما.العالمحولالسائدةالأسعارمتابعة

،السجلاتمنعديدةأنواعلمتابعةالحواسيبتستخدم

منوغيرهاالعملاء،حسالاتوموازناتتفصيلمثل

منوكل.الائتمانبطاقاتومعلومات،الحسابات

يستخدمالحقيقةفيفهوالاليالصرفجهازيستخدم

والرقمالائتمانبطاقةإدخالوعند.للحاسوبطرفا

أجطاقةاصاحبالاليالصرفجهازيزودأنيمكنالسري

وتحويل،النقديةوالأورات،الحسابعنبمعلومات

.الحساباتبينالأرصدة

الحواسيببامكانوعرفحها.والصورالوثائقإنشاء

معالجتهاتجعلبطريقةالكلماتجدامنكبيرعددتخزين

إحدىهيالنصوصمعالجةفإنأصسببالهذاجدا.سهلة

استخداماتبينمنانتشاراوأوسعهاالاستخداماتأهم

طباعةللناسالنصوصمعالجةبرنامجيتيح.الحاسوب

والكتبالمقالاتكتابةعندالحاسوبفيالنصوص

الوثائق.منالأخرىوالأنواعوالخطابات

المدخلالنصتعديلالنصوصمعالجةبرامجوتسهل

النسخبتصحئأخطاءتقومأنفيحكنك،الحاسوبعلى

يم!شكما.الإملائيةالأخطاءتصحيجعإلىإضافة،بسرعة

وأجملأوكلماتترتيبإعادةأو،حذفأو،إضافة

علىالوثيقةطبعوبالإمكان.الوثيقةمنلكاملهاأجزاء

بالطهابعة.الحاسوبجهازتوصيلبعدوقتأيفيالورق

والعلماءوالمحامون،والصحفيون،الأعمالرجالويعد

منالمعستفيدينأولئكضمن،والطلاب،واسحكرتيرون

.النصوصمعالجةبرامج

سبيلفعلىالنشر.مجالفيأهميةللحا!عوبأنكما

والمجلاتالكتبمعظمللطاعةالحواسيبتجهز،المثال

الناشروالمكتبىالناشرفإنذلكإلىوإضافةوالجرائد.

الطق!بأحوالالتنبؤفيالجويةالأرصادعلماءالحاسوبيساعد

الماخية.التغيراتتص!التىالمعادلاتبحل

الألعادتلاتيةصورلعملىالسينيةالأشعةبياناتيستخدمالحاسوب

هذهتساعد.أعلاهللإسماد،المقريحصالعمود؟الحسممنالأحراء

الحراحة.إحراءدونالع!معر!ةفيالأصاءااصورا

تصميمالشخصيةالحواسيبلمستخدميأتاحاالصحفي

الوثائقوتبدو.الوثائقمنوغيرهاالإخباريةالرسائلوإنتاج

مهنيا.تنفيذهاتمقدأنهالوكماالطريقةبهذهالمنشأة

يمثل-للرسمالحاسوباستخدام-الحاسوبرسوم

فبإمكانالانتشار.سريعةالأخاذةالتطبيقاتإحدى

وفي.ضوئيةصوروكأنهاتبدوصورعملالحاسوب

الشكلتتوقعمعادلاتبحلالحامموبيقومالبداية

علىالصورةلعرضالتوقعهذايستخدمثمومن.المطلوب

.الورقعلىطباعتهاأوالطرفيةالنهاية

أهميةالحاسوببمساعدةالثصميمبرامجتكتسب

تنشئوالمعمار.الهندسةمجالىخاصة؟مجالاتعدةفي

رسماأوصورةالحاسوببمساعدةالتصميمابرامج

المعادلاتبحلتقومثمومنالجديد،للموضوعتخططجا

ويستخدم.الموضوعهذاعملكيفيةتتوقعالتى

الألعابهدهمنكثيرتعرض.والأطفالالكبارتسلىالحاسوبألعاب

الشانة.علىممصلةمتحركةصورا
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وفي.التدريسفيمساعدةأدواتالحواسيبتستخدمالمدارس

.الحاسوبعلىيشتغلونمدرسة!يالتلاميذبعضالصورة

الحاسوببمساعدةالتصميمبرامجوالمعماريونالمهندسون

،والسيارات،والمباييوالجسور،،الطائراتلتصميم

والهياكلالالاتمنوالعديد،الإلكترونيةوالالات

.الأخرى

عنوالصورالرسومإنتاجكذلكالحاسوببإمكان

الرسوموهذه.مصورةأشكالإلىالمعلوماتتحويلطريق

،المثالسبيلفعلى.أغراضعدةتخدمأنيمكنهاالبيانية

والعلماء،والاقتصاديين،الأعماللرجالالحاسوبيتيح

التصويرطريقةوفي.الأرقامقوائممنبيانيةرسومعمل

الأشعةبياناتالحاسوبيستخدم.الحاسوبىالمقطعي

الشاشة.علىالجسممنلجزءصورةلتركيبالسينية

الأمراضلتشخيصالصورهذهالأطباءويستخدم

الحاسوبي.المقطعىالتصويرانظر:.والاضطرابات

صورلإنتاجالحوامميبالمعقدةالرادارأنظمةوتستخدم

العسكرية.للاستخداماتغالبادقيقة

وتقومالفيديو.ألعابلإنتاجالحواسيبتستخدمكما

والصورالألعاببعرضالتلفازأوالطرفيةالنهاياتشماشات

آخرجهازاأوالمفاتيحلوحةاللاعبويستعمل.المتحركة

.الألعابهذهفيالتحكمعصاأوكالفأرة

أستخدامحولتجاربالحواسيبمصممويجري

عالموهو-الافتراضىالواقعلخلقالحاسوبرسوم

تحريكباستطاعتهوكأنالمستخدمفيهيبدواصطناعي

ألافتراضيالواقيأنظمةأحديتميزفيها.والتحكمالأشياء

أ!مغر،امتناهيتيعرضبشاشتىمزودةللرألربسماعة

الشاشتين،علىالمعروضةالصوروتنتج.عينلكلواحدة

فيمركبةإحساسأجهزةتقومبينماالأبعاد.ثلاثيمشهدا

المستخدميحركعندما،الحاسوبساخطارخاص،قفاز

على،ليعطيالصورةالحاسوبيغيرثمومن.يدهأوأصابعه

.باببفتحخادعاانطاعا،المثالسبيل

فىنرأهاالتىالتفاصيلكلالمعروضةالصورولاتعص

ينتجتايرفترةهنالكذلكإلىبالإضافة.الفعليالوأقع

الحاسوبمصطلحات

.الحاسوبنظاممنالماديةالأجزاءإلىتشيرالأجهزة

،الإخراجوأجهزة،الإدخالأجهزةمنتتكونالطرفيةالأجهزة

.الملفاتتخزينوأجضة

وأكحرف،المعلوماتمنواحدةوحدةتمثلبتاتمجموعةالبايت

رقم.

.(1)أو(.)إماتكونأنيمكن،ثنائةخانةللمصطلحاحتصاربت

بإحدىمكتوبةبتنفيذها،الحاسوبيقومالأوامرمنمجموعةالبرنامج

.الحاسوبلغات

لأداءالحاسو!بوساطةالمستحدمةالبرامجإلىتشيرالبرمجيات

المطوبة.الأعمال

منوتحكون.المعلوماتلتمثيلالحوامميبتستخدمهالثنائىالترميز

الثنائي.الترقيملنظام1()والآحاد(.)الأصفار

الحاجةلحينالمعلوماتلحفظيستخدمجهازأيا!للفاتتخزينجهاز

.أخرىمرةإليها

علىيحملأوالمحضدةعلىيوضعحاسو!الشخصيالحاسوب

العامة.للاستخداماتمصممالكف

منالعديدويستطيعوقويضخمحاسوبالكبيرالحاسوب

منهائلكمتحزينويمكمهلفسهالوقتفىاستخدامهالألتححاص

.المعلومات

.بالحاسوبالمعلوماتيخزنالذيالجزءالذاكرة

معبعضهامتصلةالحواسيبمنأكترأواثنينمنتحكوننظامالشبكة

سريعة.اتصالاتخطوططريقعنبعض

أسطوانةعلىمخزنةالمعلوماتمنمنظمةمجموعةالبياناتقاعدة

مباشر.ولوجإمكانيةذيآخرتحزينجهارأومغنطيسية

بنموذحعادة،نظامأولموقفالحاسوبعلىمحاكاةأوتمثيلالمحاكاة

الظروففييحدثأنمايمكنوتحليلتوقعهووالغرضه!.رياضي

الختلفة.والأحوال

.الحاسوبيعطهانتيحةأيالخرج

.الحاسوبفىالمستحدميدحلهامعلومةأياللدخل

،الترانزستوراتآلافمنيتكونصسيرإلكترونيجهازالدقيقاللعالمجى

الجهازويحتوي،السليكونصشريحةعرالعلاقةذاتوالدوائر

.الداكرةوبعضالمعالجع!

الاتصالالحاسوب!ستخدمىيتئجهازالرموز()محولالمودم

الهاتف!.خطهوطعبرببعضبعضهم

.الحاسوبعملياتدييتحكمالبرامجم!نوعالتشغيلنظام
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فيأ!االمصاحبةالتغييراتمعاليدحركةتطابقعدمعنها

لتقنيةفإن،ذلكمنالرغمعلىولكن.المعروضةالصورة

هذهوتتراوح.التطجيقاتمنالعديدالافتراضيالواقع

والاجهزة،البسيطةالألعابمجموعاتبينالتطبيقات

.الروبوتاتفيالتحكمفىالمستخدمةالمتطورة

المعقدةالآلاتمنالعديدتحتاج.أخرىاستخدامات

ويمكن.بكفاءةتعمللكىلآخروقتمنلضبطها

وبرمجتها،الالاتهذهداخل،صغيرةحواسيبتركيب

تتحكمالحدتحة،السياراتوفى.هذهالضبطبعمليةلتقوم

التشغيل،منمعينةأوجهفىالمدمجةالحواسيبهذه

الأيامهذهوفي.للمحركالداخلوالهواح!الوقودكخليط

متنهاعلىالحوأسيبوالحربيةالتجاريةالطائراتتحمل

وتتحكم.الطائرةمسارفىالتحكمفيللمساعدة

كماالصناعيالروبوتفيأيضاالمدمجةالحواسيب

كالصواريخ،الحديثةالأسلحةنظملتوجيهتستخدم

لأهدافها.،الميدانومدفعية

المعقدةالمشكلاتمنالعديدحلللحواسيبويمكن

سبيلعلىفالأعلباء،،رقميةمعادلاتعلىلاتشتملالتى

عندقرارهمويتخذون،المرضعنيتحرون،المثال

المشكلاتهذهيحلونوه!ا.العلاجويصفون،التشخيص

حلطريقعنوليس،وخبرتهممعرفتهمخلالمن

يسمىالحاسوبحقولمنحقلويستخدم.المعادلات

،المشكلاتحلفيتساعدبرامجالاصطناعىالذكاء

الذكاءنظموتمكن.الإنسانيةوالخبرةالمعرفةباستخدام

الحواسيب،الخبيرةالنظمعليهايطلقالتي،الاصطناعي

فىالتفكيرمن،البياناتمنهائلةبكميةالمبرمجة

أعراضعليهاتدلالتيكالأمراض-عديدةاحتمالات

ذلك.علىبناءتشخيصأوقرارواتخاذ-معينة

المع!وماتإرلممالفىالحواسيباستخداميمكنكما

فيماالمعلوماتإرسالاستطاعتهافيإذ،طويلةلمسافات

تزودالخاصيةلهذهونتيجة.الهاتفخطوطباستخدامبينها

الأضىوالمؤسساتالصحفودورالمصارفالحواسيب

شبكةوتتكون.دقيقةاخرحتىالمعلوماتبأحدث

مختلفة:جغرافيةمواقعفيحاسباتعدةمنالحواسيب

المواقعهذهوكل.مختلفةوأقطار،ومدن،ومبان،حجرات

الحواسيبشبكاتوتتيح.ببعضبعضهامتصلة

حيث،الإلكترونيالبريدباستخدامالناسبينألاتصال

آخر.حاسوبإلىتسلموحاسوبفيوثيقةنسخيتم

كانتلوحتى،معدودةدقائقالوثائقهذهإرساليستغرق

.بعيدةمسافةمنمرسلة

تساعد.التعليمفىكذلكالحواسيبوتستخدم

فيالطلابالحواسيببمساعدةللتعليمالمصممةالبرامج

المستوىوحتىالابتدائىالمستوىمن،المستوياتمختلف

متصلةطرفيةنهايةأمامالطالبيجلس.الجامعي

علىسؤالاالطرفيةالنهايةشاشةوتعرض،بحاسوب

وأصحيحةغيرالإجابةكانتوإذا.عنهللإجابةالطالب

الإجابةمحاولةالطالبمنالحاسوبيطلبربما،ناقصة

الصحيحةالإجابةالحاسوبيعطيربماوبعدئذ.أخرىمرة

بمساعدةالأوامرأسلوبويستخدم.لهاتفسيرمع

برامجمنوكجزءالكبار،تعليمبرامجفىأيضاالحاسوب

.والمؤسساتالشركاتببعضالعاملينتدريب

للحاسوبالأساسيةالمبادئ

بتحويلهاويقوم،البياناتمنأجزاءالحاسوبتحلقى

الحاسوبمشغليطلعثمومن،فائدةأكثرمعلومةإلى

حاصلمعرفةيودالذيفالشخص.المعلومةهذهكنهعلى

فىالأرقامهذهيدخل،المثالسبيلعلى،أرقامأربعةجمع

التيالإشاراتتتغير،الثانيةمنجزءوخلال.الحماسوب

حاصلإلىترمزالتىالإشماراتإلىالأرقامإلىترمز

علىالجمعحاصلبعرضالحاسوبيقومبعدئذ.الجمع

.المستخدم

اللإدخالأجؤةالناسيستخدم.الحاسوبيعملكيف

الإدخالأجهزةأكثرومن.الحواسيبفىالبياناتلإدخال

معمدمجةمفاتيحعلوحةتشبهالتيالطرفيةالنهايةشميوعا

المفاتيحلوحةبوساطةتطبعالتيالبياناتتظهرتلفاز.شاشة

إلىالبياناتتذهبنفعسهالوقتوفى.الشاشةعلى

هوالذيبالبرنامجكذلكالذاكرةوتحتفظ.الذاكرة

ويتناولليتبعها.للحاسوبالمتتابعةالأوامرمنمجموعة

البرنامج.تعليماتهديعلىالبياناتهذهالمعالج

بعرضهايقومإخراججهازإلىالمعالجةالمعلوماتترسل

الطرفيةالنهايةتكونكثيرةحالاتوفي.المستخدمعلى

،الإخراججهازنفسهاهى،الإدخالجهازبمثابةهيالتي

آخرنوعاالطابعاتوتمتل.النتائجشاشتهتعرضحيث

تخزينأجهزةوتستخدم.الإخراجأجهزةمنمهما

فىلاستخدامهاوالبرامجالمعلوماتلحفظا!للفات

المستقبل.

فيبما،الحاسوبمعهايتعاملالتيالبياناتكلتدخل

الحوامحيبوتستخدم.أرقامشكلفي،الكلماتذلك

الأعداد.أنظمةأنظر:.الثنائيالترقيمنظامأرقامعادة

عشرةيستخدمالذي،العشريالترقيملنظاموخلافا

الثنايىالترتحمنظاميستخدمالاعداد.أنظمةانظر:.أرقام

لفظالرقمينهذينعلىويطلق(.أو.):ثنائيينرقمين

الحروف،الثنائيةللأرقامالختلفةالتوليفاتوتمثل.بت

بايت،تسمىتوليفةوكل،العشريةوالأعدأدوالرموز



الادخالمعدات

والمأرةالمفاتيحلوحة

!

الرمور()محولمودم

!*

القرصومحركمرنقرص

!!

الشريطومحرككاسيتشريط

!!

والدوائروالذاكرةالمعالج

الملفا!تخزيتأجهزة
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بما!خراومعداتءجهزة

!

!

!3

القرصومحركمرنقرص

!!

الشريطومحرككاسيتشريط

!!

الىقميةالحوامميبكلتعملذلكمنالركمعلىو.مختلفةأحضةمنوتتكونعديدةأحجاملهاالحواسيبأنظمة؟الحاسوبيعملكيف

والتعليماتالأوامرلإدخالالإدخالأحهزةالمشغليستعمل.شخصىحاسوبجهازحلالالمعلوماتتدفقأعلاهالرسميوضحنفسها.بالطريقة

أجهزةإلىالنتائجترسلثم،المعالجةأثناءالمعلوماتالداكرةتخزنحينفى،البياناتعلىالحساباتبأداءعندئذالمعالجويقوم.الحاسوبإلى

المستقبل.فيلاحقلاستخدامالمعلوماتحفظإمكانيةالملفاتتخزينأجضةوتتيح.المستخدمعلىبعرضهاتقومالتىالإخراح

هو،المثالسبيلعلىول،للحرفالثنائيفالتمثيل

هول!الحرفتمثيلأنحينفي1(،00000)1

الترميزأنظمةلأحداستناداوذلك1(،10110)0

منخاصةتوليفةيمثلرقميوحرفرمزوكل.القياسية

والاحاد.الأصفار

الدقيقةالإلكترونيةالدوائرآلافمنواحدةوكل

الضوئى.المحوللعملمماثلةبطريقةتعمل،بالحاسوب

الثنائىالرقمتماثلفهيموصلةغيرالدائرةتكونعندما

1(.)الثنائيالرقمتماثلموصلةتكونوعندما(،.)

جمعها،يمكن،العشريةالأرقاممثل،الثنائيةوالأرقام

للحاسوبيمكنهذا،وعلىوقسمتها.وضربها،وطرحها،

الأساسية.الحسابيةالعملياتبكلالقيام

تكونالتيالمعدات.وبرمجياتهالحاسوبأجهزة

معداتتشملالأجهزةوهذه.أجهزةتسمىالحاسوب

تسمىالتيالملفاتتخزينومعدات،والإخراجالإدخال

الطرفية.الأجهزةكذلك

يستخدمهابرامجمنالحاسوببرمجياتتتكون

وأالبرامجهذهالناسيطورما.بمهمةللقيامالحاسوب

ومتعددةواسعةبمقدراتالحواسيبوتتمتعيشترونها.

البرامج.هذهمنهائلكموجودبفضل

الحواسيبانواع

وسرعةالحجمحسبكبيرااختلافاالحواسيبتختلف

أنواعجزئيأالحاسوبحجمويحدد.والإمكانيةالأداء

الحاسوبحتىولكنيؤديها.أنيمكنالتيالوظائفوعدد

فالحاسوب.معقدةبمهامالقياميستطعالصغيرالحجممن

مايفوق،المعالجةقوةمنلهمثلا،،الحديثالمكتبي

العشرينالقرنمنالستينياتجيلمنالضخمةالحواسيب

بكاملها.غرفاتملأالتي،الميلادي

الافمنيتكونإلكترونيجهازالصغير.ا!لعالج

على،العلاقةذاتالإلكترونيةوالدوائرالترانزستورات

كلفىبارزادوراويؤدي،السليكونمادةمنشريحة

قوةمنلهالواحدالصغيروالمعالجتقريبا.الحديثةالحواسيب
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للمعالبرالمكولةالدقيقةالأحضةاكلع!تحتويمتكاملةدائرة

محهر،حلالم!مأخودةالصورةهذه.واحدةصغيرةشريحة

الشريحة.هذهمنحزءاوتوضيهع

بكثيرأقلعموماوتكلفتهكبيرأ،حاسوبامايعادلالمعالجة

والقيمةالصغيروالحجمالكبير.الحاسوبتكلفةمن

أنظمةفيقيمةمكوناتجعلهاالصغيرةللمعالجاتالزهيدة

الحواسيب.

:مجموعاتإلىالرقميةالحواسيبتصنيفويمكن

الشخصيةالحواسيب2-المدمجةالحواسيب-أ

بينالحدودوتتغير.الكبيرةالحواسيب3-العملومحطات

لحواسيبالمستمرالتطويرمعباستمرار،المجموعاتهذه

.أقوىصغيرة

أنواععملياتفيتتحكم.ا!لدمجةالحواسيب

ليمستالمدمجةالحواسيبوكلتقريبا.الالاتمنمختلفة

الحواسيبذاتالالاتأمثلةومن.صغيرةمعالجاتسوى

وأجهزة،الرقميةالمعصموساعات،السيارات:المدمجة

الفيديو.ومسجلاتالهاتف

حواسيب.العملومحطاتالشخصيةالحواسيب

وضعويمكن.مرةكلفيواحدشخصيستخدمها

وضعيمكنكماالمنضدةعلىالنوعهذامنالحاسوب

اليد.فىحملهأوالفخذعلىالاخربعضها

نشاطاتفيالشخصيةالحواسيبالناسويستخدم

وتحديثوتخزين،النصوصمعالجةمثلمختلفة

وألعاب،البسيطةالحسابيةبالعملياتوالقيام،المعلومات

فيالعاملينللأشخاصمهمةالحواسيبوهذه.الحاسوب

لإدارةيستخدمونهاحيث،التجاريةالأعمالمجال

والعملاء،،المبيعاتوأرقام،الخزونبخصموصالمعلومات

والموظفين.

منأكثرأوواحدعلىالشخصيةالحواسيبوتحتوي

لسرعةالحديثةالمقالمحسإلىوامشنادا.الصغيرةالمعالجات

البرامج.تنفذالشخصيةالحواسيبفإن،الحاسوبوسعة

.الملفاتلتخزينمحدودتينوسعةذاكرةذاتوهى

الشخصية،الحوأسيبمنأقوىالعملومحطات

والعلميةوالبيانيةالهندسيةالمسائللحلأكثرومناسبة

ببعض،بعضهاعموما،،المحطاتهذهوتوصل.الصعبة

للمشغلينالشبكاتهذهوتتيح.الحاسوبشبكاتلتكون

العمللمحطاتأيضاوتتيح،بسرعةالمعلوماتتبادل

.الملفاتتخزينوأجهزةالطابعاتاستخدامفيالمشاركة

،الحاسوبشبكاتأهمإحدىالمحليةالمنطقةشبكةوتعد

مبانفىأونفسهالمبنىفيتقععملمحطاتبينوتربط

عملمحطاتالواسعةالمنطقةشب!صةتربطبينما،متجاورة

وأسعة.مناطقفىتقع

وأنظمةذاكرةولهاسريعةوهى.الكبيرةالحواسيب

المسائلتحل،قويةحواسيبوهي.كبيرةملفاتتخزين

هذهومعظم.المعلوماتمنهائلاكماوتديرالتعقيد،بالغة

الحوأسيبوبعض.كبيرةخزاناتفيتودعالحواسيب

المعلوماتوتخزيننسخمثل،واحدةوظيفةتؤديالكبيرة

وظائفالآخربعضهاويؤدي.معمليةتجربةعنالناتجة

فهيالمتوسطةوفوقالمتوسطةالحواسيبأما.متعددة

حجمأأقللكنها،الكبيرةالحواسيببمقدراتتتمتع

وتكلفة.

نأالأشخاصلمئاتيمكن،الكبيرةالحواسيبوفي

واحد.وقتفيبرامجينفذونوهمصلةعلىيكونوا

فىمستخدمينعدةاستخدامعلىالوقتمقاسمةوتطلق

الحاسوبيبدووهنا.وقويكبيرلحاسوبنفسهالوقت

نفسه.الوقتفىالبرامجمنالعديدينفذوكأنهالكبير

تنفيذإلىبرنامجتنفيذمنبسرعةيتحولالواقعفىولكنه

بسرعةيتحولثمأولا،العملمنقليلاينفذآخر،برنامج

الاخر.فيليعمل

بالحواسيبالأسرعالكبيرةالحواسيبوتسمى

سرعةبأقصىالرقميةالمسائلبحلتقوموهى.العملاقة

فيالعملاقةالحواسيبوتستخدم.الحاليةالتقنيةتتيحها

وفي،والطائراتالسياراتوتص!يمالطض،أجهزةبناء

ثمنهابسبب،نادرةولكنها.أخرىاستخداماتعدة

فىوهم-الأفرادالمستخدمونينفذوأحيانا.الباهظ

-الكبيرةالعلميةبالمرافقومهندسونعلماءالغالب

بوساطةبعد،عنالمتفوقةالحواسيبعلىبرامجهم

الحالحموب.شبكات
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!عللحصولأوامرعلىيحتويان)أعلاه(إل.لي.إيهلغةوبرنامجالبيسكلغةبرنامج.الالةتعملهأنمايجبتفاصيلعلىالتركيزمنبدلأ

لغة.أيباستحدامالبرنامجهذاوينفذالحاسوبيفسركيفتوضحفهيأعلاهالآلةلغةفيالخطواتأما.الأرقاممنقائحةمتوسط

الكبيرةالحواسيبحققت،الأخيرةالأعواموفي

السرعةفىكبيرةإضافات،ا!لتوازيةبالحواسيبالمعروفة

المتوازيةالحواسيبهذهلكن.الحواسيبمنبغيرهامقارنة

ويمكنواحد.وقتفيجميعهاتعملمعالجاتعدةلديها

لذلك،ونتيجة.البرنامجمنجزءفييعملأنمعالجلكل

علىبتنفيذهمقارنةكثيراأكبربسرعةالبرنامجتنفيذيمكن

هيالعملاقةالحواسيبوأسرعواحد.معالجذيحاسوب

الحواسيبتعملأنيمكن،ولكن.المتوازيةالحواسيب

سريعة.خاصةعملكمحطاتأيضا،المتوازية

الحاسوبيعملكيف

لأنهاومتنوعةعديدةنشاطاتالحواسيبتؤدي

بالعملياتوالقيام،الأرقاممنضخمةقوائمتخزينتستطيع

مماثلة.بطرقأساساكلهاوتعمل،خارقةبسرعةالحسابية

والصوروالكلماتالأعداد-يترجم-الحاسوبويرمز

وآحادأصفارإلىالبياناتمنأخرىوأشكالوالأصوات

ويقوم.الثنائيالترقيمنظامامشخدامطريقعن(0،1)

تعليماتبموجبالثنائيةالأرقامبمعالجةالحاسوبمعالج

علىالمطلوبةالتغييراتكلعلىالحصولويتم.معينة

الأرقامهذهعلىالحسابيةالعملياتبإجراء،البيانات

البياناتتمثلالتيالثنائيةالأرقامتحويليتموبذلك.الثنائية

عمليةتتمثم.المطلوبةالمعلوماتتمثلأخرىثنائيةأرقامإلى

أرقامإلىثنائيةأرقاممنللنتائج(الترجمة)إعادةالترميزفك

.أخرىوأشكالوصور،كلماتوإلى،عشرية

،خطواتثلاثإلىالحاسوبعملتجزئةويمكننا

معالجة2-والتعليماتالبياناتوترميزإدخال-أ:وهي

عمليةوتتم.الخرجوإصدارالنتائجترميزحل3-البيانات

.الحاسوبلعملالثلاثالمراحلخلالالمعلوماتتخزين

أجهزةتستخدم.والتعليماتالبياناتوترميزإدخال

يرمزكيفالفصلهذاويشرح.الخطوةهذهفيالإدخال

كذلك،طرفيةنهايةخلالالمدخلةالبياناتالحاسوب

.الإدخالمعداتمنعدداالفصليشرح

طباعةالحاسوبلمستخدمىتتيح.الطرفيةالنهايات

وتتكون.الحاسوبعلىمباشرة(والأرقام)الحروفالرموز

المرقابويتكون.مرقابومفاتيحلوحةمنالطرفيةالنهاية

والمرقابتي(.آر..)سيالكاثودأشعةأنبوبمنعادة

التلفاز.لثماشمةمثلوشماشةالهواءمنمفرغصمامأنبوب

المرقابعلىالبياناتعرضيتيح.المفرغالصمامانظر:

إذاوتصحيحهاالمدخلةالبياناتمراجعةإمكانيةللمستخدم

الحاجة.دعت

النهايةداخلالإلكترونيةالدوائرتقومالرمز،طباعةعند

المحنز!يسمىتخزينموقعفيمؤقتابتخزينهالوفية

ينفذ،الوسيطالخزنعلىالرمزيظهروحالما.الوسيط

الخزنمنبتحويلهتقومالتيالتعليماتإحدىالمعالج

مخزنكذلكوللمرقاب.الحالمموبذاكرةإلىالوسيط

الوسيطالخزنلهذاثنائيارمزاالمعالجأرسلوكلما.وسيط

الشاشة.علىالمقابلالرمزظهر
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المراقيب.معأخرىإدخالمعداتكذلكتستخدم

لمستخدميهاالطرفيةالنهاياتبعضتتيح،المثالسبيلفعلى

وأالصوررسمطرية!عنمإلحاسوبالتخاطبإمكانية

ضوئى.قلمباستخدامالشاشةعلىالتخطيطىالرسم

منمباشرةالرسوماتبترميزالوحداتهذهمثلوتقوم

استخدامهيمكنالفأرةيسمىجهازوهناك.المرقاب

الجهازهذاتحريكفعند.للحاسوبمباشرةأوامرلإعطاء

يؤشرمؤشرايجعلفإنه،مسطحسطحعلىباليدالممسوك

.المرقابعلىمعروضةبياناتمنبجزءأو،معينبأمر

تحريك،أوالأمر،تنفيذفي،بالفأرةزرعلىالضغطيتسبب

.البياناتمنجزءتبديلأو

للحواسيبتتيحأجضةالرموز(.)محولاتالمودمات

أ!اتف.اخطوطباستخدامالأخرىبالحواسيبالاتصال

فىمودمويقوم.نغماتإلىالثنائيةالرموزالمودميترجم

رموزإلىأضغماتاهذهبترجمة،الخطمنالأخرىالنهاية

رقمية.وبياناتثنائية

فىوظائفعدةلها.الشريطووحدةالقرصوحدة

فىالمدخلتوفيرالوظائفهذهإحدى.الحاسوبعمل

أشياءبجانب،يقومجهازالقرصووحدة.ثخائيشكل

مغنطسياترميزهاتمالتىوالاحادالأصفاربقراءة،أخرى

للمخزنالمعلوماتهذهتذهبوعندئذ.الأقراصعلى

السريعالوصولالقرصنظامويتيح.والذاكرةالوسيط

.القرص!ىمكانبأيموضوعةمعينةلمعلومةوالمباشر

شائعةالمرنةالأقراصتسمىالتيالممغنطةوالأقراص

ح!تفى،الشخصيةللحوامحيبالمدخللتوفيرالامشخدام

وبعضالكبيرةالحواسيبمعالصلبةالأقراصتستخدم

الشخصية.الحوامميب

بالطريقةالممغنطةالأقراعوالأشرطةوحداتتعمل

للموقعالشريطإعادةمنلابدهناولكن.تقريبانفسها

تأخذالسببلهذا.المطلوبةالمعلومةعلىيحتويالذي

.القرصمنقراءتهامنأطولوقتاالشريطمنمعلومةقراءة

أيضا.والأوأمرالبياناتتقرأوهى.الضوئيةالماسحات

القضبانشفراتضوئياالماسحاتبعضوتستشعر

التعريفبطاقاتعلىالمطبوعةالأخرىوالعلامات

والوثائق.،التجاريةالمحالفيوالبضائع،المكتباتوبطاقات

بعضوتقرأ.كهربائيةإشاراتإلىبتحويلهاتقومثمومن

)الأدممطوانةالمضغوطةالأقراصمنالمعلوماتالماسحات

علىالأقراصهذهوتحشوي.الضوئيةالأقراصأو(المدمجة

شعاعبوساطةقراءتهايمكن،رقميامرمزةمعلومات

الليزر.من

الإدارةعمودعلىوتشتمل.الأخرىالإدخالأجهزة

التيالرسوماتولوحة،الشاشةعلىالألغمكاللتحريك

.التوضيحاتلعملخاصوقلم،رقيقةوسادةمنتتكون

الشخصية.الحواسيبمعالأجهزةهذهبعضوتستخدم

الكلماتفهممنالحواسيبالصوتجهازويمكن

المدخلعلىالكبيرةالحواسيببعضتحص!!كما.المنطوقة

البطاقاتمنالمعلوماتتقرأالتياجطاقاتاقارئاتبوساطة

والرموز،والأرقام،حرفالأالثقوبنمطويمث!.المثقبة

نطاقعلىمستخدمةالبطاقاتقارئاتوكانت.الأخرى

أقلاليومأصبحتولكنها،الأوقاتمنوققفيواسع

استخداما.

كذلكيسمىالذيالمعالجيمثل.البياناتمعالجة

الحاسوبقلبيو(،ي)سىأوا!لركزيةا!لعالجةوحدة

المدخلتمثلالتيالثنائيةالأرقامبمعالجةيقومفهو.النابض

ثنائيةأرقامإلىبتحويلهايقومثم،البرنامجمنهديعلى

المطلوبة.النتيجةتمثل

القرنمنالستينياتفىالمتكاملةالدائرةتطويرومنذ

محتوياالحواسيبمنكثيرفىالمعالجأصبح،العشرين

أكبرليستسليكونيةشريحة-واحددقيقمعالجفى-

المعداتوك!.المتكاملةالدوائرانظر:الظفر.منحجما

الشريحة.سطحعلىموجودةللمعالجالمكونةوالأسلاك

اسمعليهايطلقالموادمنمجموعةأحدهووالسليكون

الدوائروتحتوي.المو!لشبهانظر:الموعسلات.أشباه

الأجهزةمنكبيرعددعلى،بالشريحةالإلكترونية

يوقفأنإماوالترانزستور.ترانزستوراتتسمى،ال!همغيرة

الترانزستور.أنظر:.يتدفقيدعهأوالكهربائىالتيارتدفة!

التحكم.وحدة-أ:جزءينمنالحاسوبمعالجويت!صن

الرقمية.المنطقوحدة2-

كلفىالعملياتوتنسقتوجهوهي.التحكموحدة

وحدةوعلى.الذاكرةفيالخزنةالأوامربموجبالحاسوب

نإالصحئحيثبالتسلسلالأوامرتختارأنالتحكم

ويكون.العملياتفيخطوةكليحددالتسلسلهذا

ثنائيعمليةرمزبوساطةألاوامرمنمجموعةعنالتعبير

يعطىكما.معينةبوظيفةللقيامعملهمايجبيصنف

عمليةبياناتتوجدأينتوضحمعلوماتالعمليةرمز

بترجمةالتحكموحدةوتقوم.الذاكرةمنالمعالجة

بتنطمتقومكذلك.المنطقوحدةإلىوإرسالهاالأوامر

وتوجيه،المنطقووحدةالذاكرةبينالبياناتانسياب

.الملفاتتخزينأجهزةأو،للمخرجالمعالجةالمعلومات

وحدةباسمأحياناوتعرف.الرقميةالمنطقوحدة

البياناتتعالجوهييو(بم،إل،)إيهأو/المنطقالحساب

المنطقيةوالعملياتالوظائفبكلوتقوم،الذاكرةمنالواردة

تنفيذفىالمنطقالحوامميبوتستخدم.المشكلةلحلالمطلوبة

والقسمة.،والضرب،والطرح،الجمع:الحسابيةالعمليات
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المنطقبوحدةمؤقتةمخازنوهي،المسجلاتتخزن

أجياناتاهذهوتتكون.أ!ذاكرةامنالاتيةالبيانات،الرقمية

الإشارةفتمثل،الثنائيةالأرقامتمثلكهربائيةإشاراتمن

بينما(،.)الثنائيالرقمالمنخفضالكهربائيالضغطذات

المرتمإلرقمالكهربائيالضغطذأتالإشارةتمثل

.(1)الثنائي

علىالكهربائيةالإشارةتنتقل،حسابيةعمليةولتنفيذ

ال!جابةوتأتي.مدخللكلوذلك،أخرىلدائرةسلك

الإلكترونية.الدائرةمنالأخرىالناحيةمنسلكعلى

البوابة:هىمنهاثلاث:الأسامميةالدوائرمنعددوهناك

العاكس.أو"لا"والبوابة"أو"والبوابة"و"

بعضها،معوتدمج،الأسماسيةالدوائرهذهوتفصل

والمنطقيةالحسابيةالعملياتشتىلتنفيذالطرقبمختلف

فعلى.الثنائيةالأرقامتمثلالتيالكهربائيةالإشاراتعلى

بعمليةالمنطقيةالدوائرمنمجموعةتقوم،المثالسبيل

تقومثم،عددينبمقارنةأخرىمجموعةوتقومالجف.

المقارنة.نتيجةعلىبناءمحددبعمل

الذاكرةإلىالنتيجةإرلعساليمكن،العمليةإتماموبعد

لجهازالنتيجةترسلكثيرةأحيانوفيإليها.الحاجةلحين

.ملفاتتخزينجهازأوإخراخ

الناسيستعول.المخرجواصدارالنتائجترميزحل

.الحاسوبمنمعلومةعلىللحصولالإخراجأجهزة

تمثلالتيالكهربائيةالإشاراتالإخراجأجهزةوتترجم

كما.يفهمهأنالمستخدميستيمشكلإلىثنائيةأرقاما

أنواعوهناك.إدخالكأجهزةتعمل،كثيرةأحيانفيأنها

الطرفية،النهاياتمثل،الإخراجأجهزةمنعديدة

والأشرطة.الأقراصووحدات،والمودمات،والطابعات

،إدخالكجهازعملهابجانب.الطرفيةالنهايات

الشاشمة.علىالخرجبعرضالطرفيةالنهاياتتقوم

الطرفية،النهايةإلىالمعالجمنالمعلوماتتنتقلوعندما

وظيفةفيامشخدمالذيالوسيطالخزنخلالمنتمر

علىالبياناتيتلقىأنللمستخدمويمكن.الإدخال

رسومأو،أرقامأو،كلماتشعكلفىالطرفيةالنهاية

صور.أو،بيانية

مخازنولهاالورقعلىتنئالخرجوهي.الطابعات

يضعما،حرفولطباعة.الطرفيةالنهاياتمثلوسيطة

الوسيطالخزنفيالحرفلذلكالثنائىالرمزالمعالج

للرمز.المقابلالحرفبطباعةالطابعةتقوموعندها.بالطابعة

الطابعة.للآلةمماثلةبطريقةتعملالطابعاتوبعض

وأ،خاصةكيميائياتأو،الحرارةالاخربعضهاويستعمل

لوصإلحروهـعلىالوسائلهذهمنمجموعةأوالليزر

.الورق

ثنائيةأرقامإلىالأصواتبترجمةوتقوم.المودمات

بترجمةالخرجتزودأنيمكنهاكما،الإدخالوظيفةخلال

للمستخدمتوفر،لذلكونتيجة.أصواتإلىالثنائيةالأرقام

الحواسيب.منبعدعنالمعلوماتعلىالحصولإمكانية

تعملوهي.الأشرطةووحداتالأقراصوحدات

وألاشرطةالأقراصتتلقى.وإخراجإدخالكأج!ة

بترجمةالوحداتوتقوم.ثنائيشكلفىالخرجالممغنطة

علىوعرضهاوالأشرطةالاقرأصمنالثنائيةالمعلومات

استرجاعيمكن.المرقابعلى،الغالبفي،المستخدم

بسهولةوالأشرطةالأقراصعلىوالمحفوظةالخرجةالبيانات

.اللزوموقتالحاسوبإلى

،الراسماتذلكيشمل.أخرىإخراجأجهزة

وتستخدم.الصوتيةوالأجهزة،التثقيبمفاتيحوآلات

والردممومات،الخططاتلعملاللأقلامالراسممات

البلاسمتيكأو،الورقعلىالبيانيةوالرسومات،التخططة

بتثقيبالبياناتالتثقيبآلاتوتسجل.الشفاف

ثقوبوعملالورقيةالأشرطةأو(،)الكروتالبطاقات

خلالمنصوتيةكلماتالصوتيةالأجهزةوتخرجبها.

مثلأهميةوتزداد.صوتمكبرأوخاصهاتفجهاز

بالحشمرار.الأجهزةهذه

تخزنأنالحوامسيباستطاعةفي.المعلوماتتخزين

الذاكرةفي-معالجتهاأثناءالمواقعمننوعينفيالمعلومات

منلايتجزأجزءوالذاكرة.الملفاتتخزينوأجهزة

المعالجة.خلالوالبياناتبالأوامرتحتفظوهي،الحاسوب

الأمدطويلمستودعاالملفاتتخزينأجهزةتوفرحينفي

.المعلوماتمنكبيرةلكميات

الذاكرةأو،الداخليةالذاكرةكذلكوتسمى.الذاكرة

داخلوالبرامجالمعلوماتبتخزينوتقوم،الرئيسية

جهازمنوالأوامر،البياناتالذاكرةوتستقبل.الحاسوب

منالمعلوماتتستقبلكما،ملفاتتخزينجهازأوإدخال

،البياناتعلىالعملمنالمعالجلنتهيأنوبعد.المعالج

للتخزينالملفاتتخزينأجهزةإلىالبياناتهذهتحول

فىلاستخدامهاإخراجلجهازمباشرةترسلأو،الدأئم

.الحال

من،الذاكرةتكونالتيوالأسلاكالمعداتبناءويمكن

الدوائر،وتؤلفأكثر.أووأحدةشريحةفيمتكاملةدوائر

في،كثيرةذاكرةخلاياوالترانزستورات،والأسلاك

فيمنظمةالخلاياوهذه.الثنائيةالأرقامتخزيناسمتطاعتها

بوساطتهيمكنرقمبمعنوانلهامجموعةكلمجموعات

بسرعة.المعلوماتمنمعينةأجزاءموقعتحديد

وحداتكذلكوتسمى.الملفاتتخزينأجهزة

منهائلةكمياتتخزينوتستطجع،المساعدةالتخزين
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منألصأأالوحداتهذه.الزمنمنطويلةلفتراتالمعلومات

الرئيسية.الذاكرة-الحاسوبجهازداخ!المبنيةالذاكرة

أنهاكماأكثرمعلوماتتخزينعلىبمقدرتهاتمتازلكنها

الملنهـاتتخزينأجهزةتستحدم،السببولهذا.تكلفةأقل

والمعلومات،والبرامج،المياناتمنكبيرةكمياتلتخزين

المعالجة.

الأسطواناتهىالملفاتتخزينأجهزةوأهما

الأسطوالاتولشعل.المغنطسيةوالأشرطةالمغنطسية

طة.أفومحركأسطواناتمحركلوساطةوالأجهزة

المعلوماتلإدخالحمعداتأيضاهذهوتمستخدم

علىرموزإلىأطعلوماتاالوحداتهذهتحولوإخراجها.

أ!ء!بائيةاالإشاراتالتحويلوالأشرطةالأسطواناتاسطح

إلىمزدوجرمزمن(1)واحدوالرقمالأصفارتمثلالتي

الشردطأوالأسطوانةفييمثلصفروكل.مغنطجس

الأرقاماوكل،معينةجهةإلىموجهصغيرمغنطيصبوساطة

.المضادةالأخرىالجهةإلىموجهمغنطجصلوساطة1()

جهازيترج!االشريطأوالأمعطهوانةمنالمعلوماتولقراءة

ويرسلها،كهربائيةإشاراتإنىالمغنطيسيةالإشاراتالمحرك

أجهزةهيالمغنطيسيةالأسطواناتإنويقال.الذاكرةإلى

نأيمكنفيهاالمعلوماتمنجزءأيلأنعفويةتوصيل

بسهولة.يستبدلأو،يعاين

علىالملفاتتحزينأجهزةمنأخرىأنواعتحتوي

لايستطئالحاسوبمعلوماتأي-فقطالقراءةذاكرة

قرصرعلىفقطالقراءةذاكرةوحداتوتحتويتغييرها،

ولستخدم،سليكونشريحةأو،خرطوشعةأو،مضغوط

لعابوبرامبن،الضخمةالمعلوماتقواعدلتخزين

.!عوبالحا

الحاسوببرمجة

مفصلةأوامروكتابةإعدادالبرمجةتتضمن

إلىبدقةالحا!عوبالتعليماتهذهوتوجه.للحاسو!

المطلوبالعملياتوتسلسلامشخدامهاالمطلوبالبيانات

لايستطجعالبرامجولدود.البياناتهذهعلىتنفيذها

أخرىنتائجأيةإعطاءأوللمشكلاتالحلإيجادالحا!موب

فيول!ش.بألفسهمبرامجهمبتطويرالبعضويقوم.مرغوبة

،والمتخصصونالحاسوبعلماءيقوم،الحالاتمعظم

الأوامربكتابةالملبرمجين،لفظعليهميطلقالذين

ايكونةالبرمجةلغاتذلكفيويستخدمون.للحاسوب

لدمجالقواعدإلىإضافةورموز،،وكلمات،حروفمن

العناصر.هذه

برمجةبلغةالم!ضوبةالبرامجتنفيذولايستلإإلحا!عوب

الالةلغةإلىالأوامرترجمةذلكقبليجبب!ط،مباشرة

ابىرمحهدالاتماعها.للحواسي!الأوامراي!خمودالحاسوبمرمجو

هـ.الحاسوشىأصرعامعايدح!!

رموزالثنائيةالأرقامهذهوتمثل.ثنائيةأرقاممنالمكونة

الختلفة،الأخرىوالرموز،أسداكرةاوعناوين،العمليات

باللغةأيضاالالةلغةوتعرف.الطرحوعلامةالجمعكعلامة

.المستوىالمتدنية

المترجمةالبرامجتسمىخاصةبرامجوتترجم

يوجدكما.الآلةلغةإلىالبرمجةلغاتالمجمعةوالبرامج

علىيحتويالتشغيلنظاميسمىخاصنوعمنلرنامج

الإدخالأجهزةفيويشحكم،الحاسوبلتشغيلأوامر

كما.لهاويستجيبالمستفيدينأوامرويقرأ،والإحراج

نأمنويتأكد،بالذاكرةالبرامبرالبياناتبتخزينيقوم

التشغيلنظاميجمع،الصحيحةالبرامجينفذالمعالج

واحدنظامفيالمنفصلةالحاسوبأجزاءمنالعديد

مفيد.

ونظم،والمجمعة،البرامإلمترجمةاعتبارويمكن

الأوامرفهمللحامعوبتتيحلأنهاذكيةبرامجالتشغيل

الذكي،البرنامجبهذاالحاسوبمستخدمويتصل.الصعبة

وعند.لالحاسوببالاتصالبدورهاكبرنامإلذكيويقوم

أذكى.كحاسوبأجرنامبتصرفامعدمإلحاسوب

الافتراضية.الالةيسمىماالدمبنتجهذا
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المرغوبللعملكاملبوصفويبدأ.البرنامجإعداد

هذاعلىالحصولويتم.الحاسوببوساطةأدائهفي

وأالأعمالكرجلبالبرنامجالمعنيالشخصمنالوصف

والمعالجةالمدخلةالبياناتنوعالوصفويوضح.المهندس

المبرمجونويستخدم.البياناتمنالخرجوماهيةالمطلوبة

الأخرىالمساعدةوالصورالرسوماتلتجهيزالوصفهذا

جهزوربما.بالمهمةللقيامالمطلوبةالخطواتتمثلالتي

كيفتو!عالنفىتدفقخريطةعليهيطلقرسماالمبرمج

نظامية.بطريقةالمطلوبللعملالرئيسيةالأجزاءتتحد

الحاسوبعلىاختبارهيتمالبرنامجكتابةوبعد

هذهإلىالمبرمجونويرمز.بهأخطاءأيلاكتشاف

)البقة(الصغيرةالشوائببلفظالبرامجفيالأخطاء

الشوائباكتشافبلفظالبرامبرتصميمهاواختبار

.الصغيرة

يعرففيماالحاسوبفيعموما،البرنامجإدخالويتم

نهايةمنالبرنامجمنجزءاالمبرمجويدخل.التبادليةبالبيئة

فوريةبصورةالتشغيلنظامفيستجيب،للحاسوبطرفية

وفيأمر.كلالحاسوبسيفسركيفللمبرمجموضحا

تخزينويتم.استجابةكليحللأنعندئذالمبرمجامشطاعة

فىوالحاسعوبالمبرمجبينالتبادلهذامنالناتجةالبرامج

إليها.الحاجةلحينالتخزينأجهزةأنواعأحد

وكأنهاالحواسيبتبدو.البرمجةلغاتاستخدام

الذكي،البرنامجولكن.البرمجةلغاتمعمباشرةتتعامل

يقومفهو.اللغاتهذهيفهمالذيهو،الحاسوبوليس

البرنامبإدخاليقومثم،الالةلغةإلىاللغاتهذهبترجمة

أمركلوينفذالمعالجويقرأ،الحواسيبذاكرةإلىالمترجم

مترجم.

عاليةالختلفةالبرمجةلغاتمنالعديدوتوجد

وبعفيمها.الرياضياتبلغةالشبهقريبوبعضهاا!لستوى.

والتعابيرالرموزاستخدامإمكانيةيتئللمبرمجينالاخر

وصممت.قفو،اطبعواقرأ،مفل،الكثيرةاليومية

التركيزمنالمبرمجلتمكنالمستوىعاليةاللغاتجميع

مستوىفوقوترتفعالمطلوبللعملالأساسيةالأفكارعلى

الحواسيب.بينالاختلافاتتفاصيل

علىكبيرلحدالمبرمجيستخدمهاالتياللغةوتعتمد

لبياناتمعالجةيتطلبذلككانفإذا،المطلوبالعملنوع

وهي،الكوبوللغةالغالب!يالمبرميستخدم؟تجارية

العامة.للأعمالالموجهةاللغةتعنيإنجليزيةلعبارةاختصار

علميةمسائللحلالحاسوببرمجةتتطلبربماولكن

الفورتران،لغةمثلرياضيةصبغةذأتلغةاستخداممعقدة

ويمكن.الصيغةترجمةتعنيإنجليزيةلعبارةأختصماروهي

ألمجالاتفىالمستوىعاليةاللغاتبعضا!متخدام

إيه.لغة،اللغاتهذهوتشمل.والعلمية،والفنية،التجارية

وليسب.،وسى،إل.بى

البيسك،لغةهيالاستخدامشائعةأخرىلغةوتوجد

الموجهةالرموزشفرةتعنيإنجليزيةلعبارةاختصاروهى

بسيطةبرامجلكتابةمناسبةلغةوهي.المبتدئينأغراضلكل

الابتدائيةالمدارسمنوكثير.الشخصيةللحواسيبنسبيا

البرمجةفىدوراتعلىمناهجهاتشتملالتيوالثانوية

.والاستخدامالفهمسهلةلأنهاالبيسكلغةبتدريستقوم

إلىنسبةباسكاللغةبتدريسعديدةمدارستقومكما

.باسكالبليزالفرنسيالرياضياتعالم

التجميع.لغةباستخدامالبرامجبعضكتابةويمكن

باللغاتمقارنةألاستخدامصعباللغاتمنالنوعوهذا

بدقةأمركلتوضيحالمبرمجوعلى.المستوىعالية

عندلهالاداعىالتيالتفاصيلمنكثيرمعشديدة

.المستوىعاليةلغةاستخدام

الحاسوبصناعة

أجضتهوصيانةومبيعاتهوتطويرهالحاسعوبصناعةتمثل

وتعتمدالعالما.فىالصناعاتوأهمأكبرإحدىوبرامجه

على،الصناعاتكلبل،والمؤسساتالحكومات

ثانيةالحواسيبصناعةتكونأنالمتوقعومن.الحواسيب

القرنفيالسنويالدخلحيثمنالعالمصناعاتكبرى

والعشرين.الحادي

خمسينياتخلالآليةحوا!ميبأولتصنيعتم

الناسوإقبالأهميتهاوازدادت،الميلاديالعشرينالقرن

العاملةالحواسيبعددكانأم619عاموبحلولعليها.

جهاز0007001منلأكثرالرقموقفزجهاز،000201

هناككانأم9!.عاموبحلول.أعوامعشرةبعد

يأ-البياناتلمعالجةحاسوبجهازمليون001بالتقريب

علىتعمل-وإخراجإدخالأجهزةتتطلبالتيالحواسيب

أكبرالامريكيةالمتحدةبالولاياتوتوجد.العالمنطاق

مليونمنأكثربهايعمل،العالمفيللحواسيبصناعة

أكثر-اخرقطرأيمنأكثرالحوأمميبمنوبها،شخص

العالم.فىالأجهزةعددنصفأوجهاز،مليون05من

ملايين9منأكثروبهاالثانيةالمرتبةفياليابانوتأتي

العالم.فىالحواسيبجملةمن%أأحوالي،حاسوب

وهناك.الحواسيبمن%52نسبةالأوروبيةالأقطاروتمثل

الحواسيب.صناعةتطويرعلىتعملكثيرةدول

فيالزيادةالحواسيبلصناعةالاقتصماديالنموويماثل

ماقيمتهالأمريكيةالمتحدةالولاياتأنتجتفقدعددها.

.أم589عامالحواسيبأجهزةمنتقريبادولاربليون

دولار.بليون8.4إلى،أعوامعشرةبعد،الرقمهذاووصل
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ا!تحدةأ!لاجاتاأصبحت،أم789عاموبحلول

بليون6.61ماقيمتهالحوامميبأجهزةمنتنتجالأمريكية

سنويا.دول!ر

،اليلاديالعشرينأغرنامنالسبعينياتأواخروفي

اضطوراوأتا.واضحةبصورةالحاسوبصساعةنموازداد

المتحدةللولايات،التصنيعوتقنية،الحوامميبتقنيةفي

دولارلليون03منالأحضرمبيعاتهاقيمةتصلأنالامريكية

السنويالدخ!قفزأم!9.عاموبحلول.أم819عام

001إلىالأمري!جةااطتحدةبالولاياتالحاسوبلصناعة

باطهـاد.يزيدوهودولار،لليود

منعشراتبضعمنالحاسوبصناعةنمت.التصنيع

الميلاديالعشرينأغرنامنالستينياتأوائ!!فيالشركات

نهاياتفيأمالعاحولشمركة000.01منأكثرإلى

الحوا!عيببتصميعالشركاتهذهوتقوم.نفسهالقرن

تقومكما،والطابعاتكالمودماتالوفيةوالأجهزة

الأقراصامث!!،الحوا!عجبلوازموالبرامجوتسويقبتطوير

المغنطيسية.

من،الحواسيبأنواعك!!ثاتالشروتنئبعض

يوجدصما.العملاهشةالحوامسيبإنى،الشخصيةالحواسيب

فيبما،الحا!موبأجزاءتصنعالتيأصشركاتام!أمحديدا

أحهز3الأخرىاأصشركاتالعضوتنتج.المعالحاتذلك

كدلك،.بعاتوالصاأالطرفيةكالنهاياتوالإخراجالإدخال

منتزيدالتيتلكالمهمةالحاسوبصناعةمنتحاتمن

وأيضا،ومرئيصوتي!خرجإعطاءفيالحالمموبمقدرة

لخلة!المستخدمةأسكواب!واالإلكترونيةالدوائرلوحات

.الحاسوبشبكات

،إمبي)آيللأعمالالعالميةالالاتلتمركةتعد

وصلتفقد"تصنئالحوامسيبشركاتأكبرالاأ!أ(

القرنمنالثمانينياتعقدبخهايةكةالشرهذهمبيعات

الثانيةالمرتبةفيوتأتيدولار.لليونء.إلىالعشرين

من9أكثرومبيعاتها!(ح)حالرقميةالأجهزةضركة

فييونسيعي!شركةوتجيء.م8891عامدولاربلايين

السنويةمبيعاتهاوتبلغ،المتحدةأ!لاياتاشيالثالثةالمرتبة

منالثمانينياتعقدنهايةشيدولاربلاج!!7منسترأ

الأخرىالرئيسيةأحثمركاتامنر.أعشريناالقرن

،وكري،وكمباك،آبلالأمريكيةاالمتحدةأ!لاياتبا

ورينث.،يندوتا

المتحدةالولاياتخارجأصلحاسو!مصنعأكبر

لاأ(!3)حشركةتليها،اليابانيةفوجتسوشركةهوالأمريكية

بلايين9منأكثرمنهماكلدحلوبلغ.اليابانمنأيضا

الرئيسيةالحاسوبشركاتوتضم.أم889عامفيدولار

وسيمنز،الإيطاليةوأوليفتي،أغرنسيةابلقروبأوروبافي

الألمانية.اجي.أيه

معالجةقوةفيالمطردةالزيادةوالتطوير.البحث

وهذه.الحواسيبصناعةنجاحفيرئيسيسب!الحاسوب

علوممجالفيوالتطوير،الأبحاثالتججةهيالهـيادد

أنحاءشتىفي،والجامعاتأضحاريةالاكشر!طت،الحاسو!

أص!ا.أحاا

والمصنعين،للباحثينالكبيرالاهتمامذاتالمجالاتومن

تعقيدا،كثرالبرامبنصارتفكلما.الداكرةوسعةسرعة

الوقتوفي.سليمةبطريقةلتعملكبرأحرةذاإلىاحتاجت

أكبرلكمياتالبياناتالمعقدةالبرامجتعالج،نفسه

الحاسوبشركات

والبرامالأحهرةتصحع

هذهفى.واللوازم

!حص،ال!ورة

الحودةلضبطالعاملولى

حطفىالحواسي!

التجحيع.
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ذاكرةفىأكبرحيزاالبياناتهذهتحتلوبالتاليباستمرار،

.سوبالحا

حيث،البياناتملفاتتخزينأيضاالمهمةالمجالاتمن

فيالبياناتمنكثيرلضغطأساليبلتطويرالباحثونيعمل

والأقراص،الممغنطةالأقراصذلكمثالضيق،حيز

.الأخرىالأجهزةأو،المضغوطة

فيالمثيرةالمجالاتمنالاصطناعيالذكاءومجال

الحقلهذافيألاختصاصيونويصمم.البرأمجأبحاث

ذكاء،إلىتحتاجأنهايبدوبأعمالتقومحاسوبأنظمة

والمقدماتالوقائعمنوالاستنتاجالتفكيرذلكمثال

زيادةفيالاختصاصيونيأمل،الطريقةوبهذه.والتعلم

إنساني.بأسلوبللمسائلالاستجابةفيالحواسيبمقدرة

الاصطناعي.الذكاء:انظر

فالشركات،طرقبعدةالحواسيبتباع.ا!لبيعات

هذهتقوم.المبيعاتفيالمهنيينمنفرقلهاالكبيرةالمصنعة

متطلباتها،ودراسة،والمؤسساتالشركاتبزيارةالفرق

بعضوتعمد.المناسبةالبرامجوتقديمالأجهزةوصيانة

ومكوناتها،،الحواسيبأنظمةلشراء،الأخرىالشركات

وبيع،المكوناتهذهبتجميعتقومثم.عديدةمصادرمن

.الحاسوبلمستخدميالمنتهيةالمنتجات

مبيعاتفىكبيرادورابالتجزئةالبيعمحلاتوتؤدي

ببيعالحواسيبمخازنسلسلةوتقوم.الشخصيةالحواسيب

المحلاتبعضتوجدكما.الشخصيةالحواسيبمنالعديد

والبرامج،الحوامميبببيعتقومالتيالعامةالتجارية

.العديدةومستلزماتها

صيانةبمكانالأهميةمن.والإصلاحالصيانة

نظرا،الحاجةعندبسرعةوإصلاحهادورياالحواسيب

معظموتعرض.الأجهزةهذهعلىالناسلاعتماد

العديديؤمن.شخصيحاسوببصيالةيقومونالإصلاحاختصا!يو

الصيالة.خدماتووكلائهمالحواممي!صانعيس

صيانةتؤمنللصيانةعقوداللحواسيبالمصنعةالشركات

حاسوبنظاميتعطلوعندماسريعا.وإصلاحادورية

وبعض.بالموقعالحاسوببزيارةالصيانةفنيويقومكبير،

موظفوهالهاوالمؤسمساتالكبيرةاضجاريةاالشركات

.الحاسوببصيانةالمتخصصون

خدماتبالتجزئةالبيعمحلاتمنكثيروتقدم

بإحضارلعملائهاالمحلاتهذهوتسمحلعملائها.الصيانة

.الإصلاحوأللصيانةللمحلالمتعطلةالحواسيب

فيالختلفةالتوظيففرصمنالعديدتوجد.ا!لهن

الأكثرالحاسوبمهندسوويعد.الحوا!سيبصناعة

ويصمم.الحاسوباختصاصييبينمنفنياتخصصا

الرقائق،علىالمنقوشةالإلكترونيةالدوأئرالأجهزةمهندسو

بانسيابتسمحالتىالأسلاكويصممونويطورون

.الحاسوبداخلالمعلومات

منالفنيةالنواحيأيضاالمهندسونيصممكما

ويكتب.الطرفيةوالأجهزةالتخزينوملف،الذاكرة

سليمة.بصورةيعملتجعلهالتيالأوامرالحاسوبمبرمجو

فيللحواسيبالأمثلالاستخدامالنظممحللوويحدد

بكاملهاأنظمةبدراسةيقومونحيث،معينوضع

.الحاسوبيؤديهأنالمفترضوالغرض-والبرامجالاجهزة-

وينتج.المهنحقولمنآخرالبرامحقلامنتجوويمثل

وثائقوتحريروكتابة،البرامجالحقلهذافيالعاملون

للعملاء.الفنيةالخدماتوتقديم،التعليمات

الحواسيب،فيالأخرىالمهنفرصمنالعديدويوجد

معالجوذلك،مثال.الحواسيبصناعةمجالخارج

ويقوم.الحواسيبفىالبياناتيدخلونالذينالبيانات

تتحكمالتىالحواسيببمراقبة،كثيرةصناعاتفيالعمال

.الالاتفي

بتعليمقامالصناعةهذهفيالأشمخاصأنجحوبعض

المهنمعظملكن،الشخصيةمواهبهعلىاعتمادانفسه

تهيئالتيالجامعاتدوراتوتشمل.جامعيةدرجةتتطلب

البرمجة،،الحاسوبمجالفىلمهنالطلاب

.البياناتومعالجةالنظموتحليل،والإلكترونيات

الحاسوبتطور

المهندسينمنالعديدواختراعاتأفكارأدت

المعدادويعد.الحاسوبتطويرإلىوالعلماءوالرياضيين

ضرورةاستخدأمهمنحدولكنللعد.جهازأولالقديم

المعداد.انظر:.بمفردهفرعيمعدادكلتحريك

الحاسبةالالاتأولىطورت.الأولىالحاسبةالالات

مأ642عاموفي.الميلاديعشرالسابعالقرنفيالحقيقية

بليسالفرنسىالفيلسوفوالعلومالرياضياتعالماخترع
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بعملياتالالةوتقوم.أوتوماتيةحاسبةآلةأولباسكال

موصلة،العجلاتمنمجموعةبوساطة،والطرحالجمع

الأرقاماالأولىالعجلةوتمثل.تروسبوساطةببعضبعضها

والعجلة،العشراتالثانيةالعجلةوتمثل،01إلىامن

عشرلىالأوالعجلةإدارةوعندجرا.وهلمالمئاتالثالثة

.للأمامواحدةسناالثانيةالعجلةالترسيحرك،أسنان

مشابهة.بطريقةالأخرىالعجلاتوتعمل

وسع،الميلاديعشرالسابعالقرنسبعينياتأوائلفى

لايبنيز،فونفلهلمغوتفريتالألمانيالرياضياتعالم

وضمت.ا-لاسبةباسكالآلةمنالاستفادةمجال

مكنتالتي،واعتروسالعجلاتترتيباتلايبنيزتحسينات

والقسمة.الضرببعملياتالقياممن

منأسهلللالةحمى،بىنظامعنأيضالايبنيزوبحث

أواخرفيالرياضى!الثنا!النظامبتطويرفقام،العشريالنظام

الثنائيةالرياضياتوتستخدم.الميلاديعشرالسالغالقرن

.الأخرىالأرقاماخمثجلوترتبهما،فقطوواحدصفرالرقمين

،الإنجليزيوالرياضياتالمنطقعالم،بولجورجقدم

فىوذلك،الثنائيةالرياضياتتطويرفيمهمةمساهمة

امشخدمفقد.الميلا.ديعشرالتاسعالقرنمنتصف

.الرياضياتمنجديدنوعلاختراعالثنائيالنظامبول

بعملياتالبوليانىوالمنطقالبوليانيالجبرعلميقوم

و)1(.(،).الرمزينعلىمعقدةومنطقيةرياضية

رقمينتمثيلالثنائيةللرياضياتالاليالتمثيلويتطلب

منطقتطورفىالبيرأثرهلهكانالتطوروهذا.فقط

ولغاته.الحاسوب

الحاسبة.المثقبةالبطاقاتأجهزةمنالأولالجيل

نصسيبمنا-لماسوبتطورفىالتاليالكبيرالإسهامكان

الإبرتوجهجاكار.ماريجوزيفالفرنسيالنساج

عاموفي.التصميماتالنسئل!نتا!عمليةفيالخيوط

تستخدمالتيجاكارنسيجالةجاكاراخترعأم108

وذلكاليةبصورةالعمليةهذهلإجراءالمثقبةالبطاقات

الأولى.للمرة

بينتوضحعالثقوبمننماذجعلىالبطاقاتتحتوي

وأالثقبوجودمقارنةويمكن.والخيوطالصاعدةالإبر

ثقوبوجودحالةوفي.الثنائيالنظامفيللرقمينعدمه

ثقوبلاتوجدوعندما.الخيوطلملاقاةالإبرتصعد

بتصاميمنسيجإنتاجالاستطاعةفيوأصبحالإبر.تحجب

تصميماتومبادلة،البطاقاتتغييرطريقعن،معقدة

.الثقوب

عالمجاكارغزللالةالمثقبةالبطاقاتألهمت

ثلاثينياتخلالفقام،بابيجتشارلزالإنجليزيالرياضيات

أطلقحاسوبفكرةبتطوير،الميلاديعشرالتاسمعالقرن

لمدةالالةهذهعلىوعمل.التحليليةالالةاسمعليه

رياضيةبعملياتالالةتقومعندماتقريبا.عاماأربعين

تختزن،الحسابيةالعملياتمنبسلسلةأو،معقدة

فيلاستخدامهاالمثقبةالبطاقاتمنالمكتملةالمجموعات

علىتحتويالتحليليةبابيجآلةكانت.اللاحقةالعمليات

التخزىت،:للحاسوبالمكونةالألمماسسيةالعناصركل

وجهازالاثنينبينللحركةونظام،العاملةوالذاكرة

متقدمةبابيجعصرفيالتقنيةتكنلملكن.إدخال

يحتاجهاكانالتي،الدقيقةالأجزاءلتأمين،كافبشكل

.للمشروعاللازمالتمويلينقصهكانكما،أضهآلتركيب

بطبيعةالمعرفةتنقصهكانت،زمانهأبناءمنوكغيرهأيضا،

وا!شخدامها.الكهرباء

عامبناؤهاكتملإنياك

أولوكانم،4691

متعددرقمىحاسوب

هذهاخترع.الأغراض

جيه.الضخمةالآلة

الابن،،إيكرتبرسبر

(،الصورةمقدمة)يسار

موشلي،دبليو.وجون

(.الوسط)فط
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حاسوبأولوكانت،هوليرثهيرمانأحترعهاالمجدولةالتثقيبآلة

م0918لعامالسكانيالإحصاءنتائحلحسابوامشحدمت.ناجح

الأمريكية.المتحدةبالولايات

الخترعطورأم،888عامفي.ناجححاسوبأول

تثقيبنظامهوليرثهيرمانالأمريكيالأعمالورجل

الإحصاءنتائجلجدولة،التثقيبالةذلكفيبماالبطاقات

الإحصاءان!:.الأمريكيةالمتحدةللولاياتالسكاني

مثمحونةمساميرهوليرثآلاتاستخدمتالسكالي.

دأئرةتكون،البطاقةفيبثقبتمرعندمابالكهرباء،

الالةمنآخرجزءفيمسجلةالدوائروهذه.كهربائية

هوليرثآلاتواستطاعتوتسجيلها.قراءتهاتتمحيث

مأ098لعامالسكانيالإحصاءنتائججدولة

منهجعلتحيث،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

حتىتكلفةوأقلهاالسكانيةالإحصاءاتأسرع

بجدولةآلة56تقومأنيمكنواحد،يومففي.تاريخه

نسمةملايين6منلأكترالسكانيالإحصاءمعلومات

تقريبا.

فقد.النجاحمنوافراحظاهوليرثمجدولةنالت

منوالصناعاتوالمؤسساتالحكوماتاستفادت

هوليرثأمس!،أم698عاموفي.الالةهذهاستخدامات

السنواتفيآلتهتحسينفيواستمر.الجدولةآلاتشركة

الشركة.فينصيبهباعأم،119عامفيولكن.التالية

المسجلة-المجدولة-الحاسبةالشركةإلىاسمهاوعدل

إلىالاسمتغيرم4291عاموفيول.+.شا(.آر.تي.)سي

الاا!أ(.،أمبي)أيالعالميةالتجارةآلاتشركة

مهندسوهوبولق،فانفرعمل.قياسيحماسوبأول

يساعدأنيمكنحاسوبتطويرعلى،أمريكىكهربائي

يسمىجهازبناءمنتمكنأم،039عامففىالعلماء.

التفاضلية.المعادلاتلحلالتفاضليةالمعادلاتمحلل

يستنتجوهو.عليهيعتمدتفاضليحاسوبأولوكان

.والأعمدةالتروسحركاتمنقياساته

العلماءبعضرأى.إلكترونيةحواسيبأول

.الإلكترونياتفيهائلةحسابيةإمكاناتوالمهندسين

أمريكيوفيزياءرياضياتعالموهوأتاناسوفجونفأنشأ

.ام939عامإلكترونيشبهرقميحاسوبأول،الجنسية

جامعةفياستاذوهو،أيكنهواردبنى،ام449عاموفي

آخرأوليانموذجا،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتهارفارد،

وتتحكم.اماركاسمعليهأطلقالرقميللحاسوب

كهروالية!طبعاتالالةهذهعملياتفيرئيسىبشكل

(.تبديل)أجهزة

بنسلفانيابجامعةمهندسانقامام،469عاموفي

،إيكرتبرسبر.جيهوهما،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

رقمىحاسوبأولببناءموشليوليموجونالابن

اختصاروهوإنيماكاسمعليهوأطلقا.بالكاملإلكترونى

الإلكترونيالرقصيالدمجتعنيإنجليزيةلعبارة

صمامألف81علىإنياكجهازواحتوى.والحاسوب

فيتتحكمكانتالتيالمتابعاتمحلحلت،إلكتروني

طنا27منأكثرالالةوزنوكان.اماركعمليات

وكانت2،أم04منأكثرمساحةعلىومقاممتريا،

التشغيل.أثناءالكهرباءمنواطكيلو051تمستهلك

سرعةعنمرةا!...تزيدبسرعةتعملإنياكوكانت

جمعوعملية.0005حواليأداءويمكنهاا.مارك

لإنياكيمكن،كذلك.الثانيةفىضربعملية000.1

برمجتها.منأجزاءتختزنأن

هذهبرمجةأنإلافائقةبسرعةبعملهاإنياكقيامورغم

عملذلكوبعد.الوقتمنكثيرااستغرقتالضخمةالالة

برامجتختزنأنيمكنهاآلةتطويرعلىوموشليإيكرت

رياضياتعالموهو،نيومانفونجونمعوعملاأكثر.

كلتجميعفىنيومانفونساعدالمولد،هنغاريأمريكي

منطقعليهايقومأنيجبالتيالكيفيةعنالمتاحةالمعرفة

فىالعريضةالخطوطتحديدفيساعدكما.الحاسوب

الخزونة.البرامجأساليببوساطة،الحاسوبتحسين

علىبناؤهتمحاسوبأولبدأ،ام519عاموفى

عليهواطلق.عمله،الثلاثةالرجالهؤلاءإنجازاتأساس

تعنىأخرىإنجليزيةلعبارةاختصاروهوإدفاكاسم

إدفاكأثروقد.المنفصلالمتغيرذوالإلكترونيالحاسوب

ماء9اعاموفي.اللاحقةالحواسيبتصميمفيبقوة

أطلقاتطوراأكثرآلياحاسباوموشليإيكرتاخترعكذلك

يونيفاكأصبح،قليلةسنواتوخلال.ايونيفاكاسمعليه

السابقة،للحواسيبوخلافاتجاريا.ينتشرحاسوبأولا

مماثلة.بصورةمعاوالحروفالأرقاممعايونيفاكتعامل

31إة!!ثم!

كاسلمء3.؟ء+لائض
؟؟(*!س*أء)ء*سقىهـ

!

و.7
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أجهزةعملياتفصلفيهيتمحاسوبأولكانكما

المعالجة.وحدةتخصالتىتلكمنوالإخراجالإدخال

للقيامالإلكترونيةالصماماتأيونيفاكواستخدم

.الذاكرةتبديلووظائفالرياضيةبالوظائف

السكانىالإحصاءبدائرةايونيفاكأولتركيبتم

وفي.م5191يونيوفيالأمريكيةالمتحدةبالولايات

نتائججدولةفىايونيفاكاستخدم،التالىالعام

وفى.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالرئاسيةالانتخابات

بانتخاببدقةأيونيفاكتنبأ،المتوافرةالبياناتضوء

بعددقيقة45منأقلفيأيزنهاورديدوايتالرئيص!

التصويق.بابقفل

اختراعأدى.المركبةالحاسوبأجزاءتصغير

إلكترونيةحواسيبإنتاجإلىم4791عامالترأنزستور

أنسيابفيالترانزستوروشحكم.واعتماديةسرعةأكثر

حلوبسرعة،الإلكترونيةالأجهزةفىالكهربائىالتيار

وأقلحجماأكبرهيالتي،الإلكترونيةالصماماتمحل

بياناتشركةقدمت،أم589عاموفى.اعتمادية

باستخدامبالكاملمصنعحاسوبأولالتحكم

.كريسيمورالامريكىالمهندسصممهالترانز!شور،

بالمستخداملهاحاسوبأولالاأكاأشركةوقدمت

.أم959عامالترانزستور

أوائلفيالمتكاملةالدوائرتطويرمعالتصغيراممتمر

منالمتكاملةالدائرةوتتكون.العشرينالقرنمنالستينيات

في،الأخرىالصغيرةوالأجزاء،الترانزلمستوراتمنالاف

الجهازهذامكنوقد.السليكونمادةمنصغيرةشريحة

كبيرةوحواسيبمتوسطةحواسيبتصميممنالمهندسين

ضخمة.ذاكرةبسعاتسريعة

المركبة،الأجزاءأحجامانكماشمنالرغموعلى

ازدادولكن.ومكلفةنسبياكبيرةالحواسيبمعظمظلت

أوأخرففي.كبيرةبصورة،الحواسيبعلىالاعتماد

الأعمالشركاتمعظمكانتالعشرينالقرنمنالستينيات

منالعديدوقام.الحواسيبعلىتعتمدالكبيرةالتجارية

مكنمما،الشبكاتبوساطةحواسيبهابتوصيلالشركات

.المعلوماتفيالمشاركةلهاالتابعةالمكاتبمنالعديد

تقنيةتحسنت،العشرينالقرنمنالستينياتوخلال

منالختلفةالأنواعوضعوأمكن.سريعةبوتيرةالحواسيب

الدوائربعضواحتوت.السليكونشرائحعلىالدوائر،

علىاحتوىالاخروبعضها.للحاسوبالمنطقوحدةعلى

العشرين،القرنمنالسبعينياتأوائلوبحلول.الذاكرة

عدةفىالحاسوبأعمالجملةوضعالإمكانفىكان

الحواسيبأصبحت،لذلكونتيجة.محدودةشرائح

الحاسوبفيالمركزيةالشريحةوصارت.ممكنةالصغيرة

الدقيق.بالمعالجتعرف

حاسوبأولعنالإعلانتم.الشخعىالحاسوب

فئةمنلهالمشترونوكان.ام759عامألتير،شخصى

فقط.الإلكترونياتهوأة

بى.ستيفن،أمريكيانطالبانأس!،ام779عاموفي

،للحاسوبأبلشركةووزنياك.جيومحتيفنجوبس

فيكثيراأقلوكان،2أبلالشخصيالحاسوبعنوأعلنا

توافرت،لذلكونتيجة.الضخمةالحواسيبمنالتكلفة

للحواسيب،فنيينأواختصاصيينغيرلأناسالحوالمسيب

الحواسيبوالمتوسطةالصغيرةالشركاتواشترت

شمراءلاتستطيعالشركاتوهذه.الشخصية

التيالهائلةالمعالجةلقوةلاتحتاجأو،الضخمةالحواسيب

تمالشخصيالحاسوب

،أم759عامتقديمه

الحجمكبيرا.نجاحاولاقى

المنخفضةوالتكلفةالصعير

للحواسيبحعلا

فىشعبيةالشخصية

والمدارسالأفرادأوساط

التحارية.والأعمال
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الأفراد،ملاييناشترىكما.الحواسيبهذهتوفرها

الشخصية.الحواسيبهذهوالمدارسوالأسر،

سوقالاا!)شركةدخلت،أم819عاموفي

"ح!".الشخصيبحاسوبهاالشخصيةالحواسيب

شركةمنمرخصاتشغيلنظامواستخدمت

نظاملعبارةاختصار)وهودوسيسمى،مايكروسوفت

نظامدوسيستخدم(.الإنجليزيةباللغةالقرصتشغيل

معالمستخدم)يتواصلالأوامرخطعلىيرتكزبينيتواصل

إلىخاليةشاشةعلىالأوامرطباعةطريقعنالحاسوب

الاأ!ا،لثمركةتستطعلمآخر(.شىءأيمنبعيدحد

استخدامهمنعدوس،نظاماستخدامترخيصعلىالحاصلة

دوسأصبح.إنتاجهامنليمستأخرىحواسيبعلى

أنظمةأكثر،العشرينالقرنمنالثمانينياتمنتصفبحلول

كان.بهايتميزالتيالمرونةبفضلنجاحا،المتوفرةالتشغيل

نظامهوالثمانينياتمطلعفيالناجحالاخرالتشغيلنظام

يستخدموهولابروتريز،بيلشركةطورتهالذييونيكس

ولكنهالأوامر،خطعلىيرتكزبينيتواصلنظامأيضا

علىمختلفةأشياءبعملالمستخدمينمنللعديديسمح

باسميعرفإجراء)وهوالوقتنفسوفيالنظامنفس

مثلذلكفيمثله،يونيكسيتميز(.المهماتتعدد

فيخاصةبصورةاستخدامهشاعوقد.بالمرونة،الدوس

.والشركاتللجامعاتالكبيرةالحواسيب

،مرةلأولأبلشمركةعرضتأم،849عاموفي

الاستخدامسهلحاسوبوهو،ماكنتوشأبلحاسوب

الماكنتوشحاسوبكان.رسوميةمستخدمبواجهةمزود

المستخدمواجهةلتقنيةناجحتجارياستخدامأول

عددمعخياراتبقائمةالمستخدمفيهايزودالتي،الرسومية

برامجتمثل)نوافذ(صناديقفيمرتبة)أيقونات(الصورمن

تأشيرأداةطريقعنالمستخدميستطع.وتطبيقات

علىوالنقرالأيقوناتإحدىاختيار،الفأرةتسمىمتحركة

تسقخدم.اختارهالذيالبرنامجلبدءمرتينالفأرةزر

رسومياتمثيلاالماكنتوش،علىالكلماتمعالجات

مثلتمامابيضاء،خلفيةعلىالأسودباللونللمحارف

أيضاالماكنتولقيسمحكما.الورقعلىالكلمات

.المهماتتعددتقنيةباستخدام

وتطويربدءفيماكنتوشأبلشركةساعدت

بمساعدةوالتصميمالمكتبىبالنشرالمرتبطةالصناعات

عاموفي.التحملعلىوقادرةمتينةأجهزةعلىالحاسوب

الجديدنظامهامايكروسوفتشركةأطلقت،أم869

علىللعملالنوافذ،المسمىالرسومية،الواجهةذاالمنافس

معها.المتوافقةوالحواسيبالشخصيةالاأكاأحواسيب

المرتبطةغيربالتطيقاتشعلقفيماالنوافذ،مبيعاتفاقت

،ام599عاموفي.ماكنتوشأبلنظاممبيعاتبالنشر،

باسمنظامهامنإصدارأحدثمايكروسوفتأطلقت

.59النوافذ

فيممكنةالرسوميةالمستخدمواجهةتقنيةأصبحت

الحواسيبلأن،العشرينالقرنمنوالتسعينياتالثمانينيات

تقنيةزادتالتسعينياتوفي.وأقوىأسرعأصبحت

الحواسيبتستخدم.الحاسوبوسعةسرعةمنريسك

لأنها،السرعةعاليةدقيقةمعالجات،ريسكبتقنيةالمزودة

تلكمنأقلعملياتأداءعلىالكهربائيةالداراتتحمل

.الأخرىالحواسيبتؤديهاالتي

العسرعةلزيادةالحثيثالسعىمعجنبإلىوجنبا

باستمرار.صغراالحواسيبأحجامتزداد،والقوة

الحضنوحواسيباليدويةالإلكترونيةفالمفكرات

فىتجاريبشكلالانمتوفرةاليدراحةوحواسيب

حواسيبصناعةنحوالتوجهيستمروسوف.الأسواق

الدوائرباستخدام،الانعليههىمماحجماأصغر

الحواسيبإنتاجالخبراء،بعضويتوقع.المتكاملة

كماصناعتها.منبدلأاستنباتهاسيتمالتى،البيولوجية

طرقاتطورسوفالحاسوبتقنيةأنآخرونخبراءيعتقد

الفردية.الجزيئاتعلىالبياناتلتخزين

علىتركيزهافيبالبرمجياتالمتعلقةالبحوثتستمر

اكتسابفيالحواسيبمساعدةبغرضالاصطخاعيالذكاء

يحلأنممكنالمتفوقالحاسوب

بسرعةمعقدةرفميةمسائل

المتفوقكريحاسو!.مدهشة

صورةأنتج(أعلاه)الموضح

الرئيسيالمحركمنلجزءمفصلة

(.اليمن)إلىالفضاءلمكوك
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الذكاءأنواعوأحد.القراراتاتخاذعلىالقدرة

حلولعنيبحثالذيالخبيرالنظامهوالاصطناعي

علىفالأطباء،.البحثمجالتضييقطريقعنللمشاكل

تشخيصفىالنظامهذامثليستخدمون،المثالسسبيل

حولالأسئلةمنالعديدالمريضالحاسوبيسأل.الأمراض

التاليالسؤالإجابةكلتحدد.منهايشكوالتيالأعراض

النهائيةالامشجابةوتكون.الحاسوبسيطرحهالذي

التيالطبيةالخبرةبياناتعلىمرتكزة(النهائى)التشخيص

أساسها.علىالبرنامجإعدادتم

معالبياناتتقاسمعلىبقدرتهالحاسوبيتميز

مما،الهاتفخطوطتربطهاشبكةعبر،الأخرىالحواسيب

قطاعيشهدهاالتىالكبيرةالثورةقلبفييجعله

لشب!طتالعالميةالشبكةتوسعتلقدبعد.عنالاتصالات

أوائلمنذكبيربشكل،إنترنتباسمالمعروفةالحاسوب

فىالإنترنتبدأت.العشرينالقرنمنالتسعينيات

منمكونةأمريكيةدفاعيةشبكةبوصفهااسمتينيات

عالميةشبكةالانوأصبحت.وعلميةعسكريةحواسيب

وملفاتوالبرمجيات،الإلكترونيالبريدواستقباللإرسال

لقد.العالمأنحاءكلعبرالإلكترونيةوالوثائقالصور

الدوليةالاتصالاتتكاليفخفضفيالإنترنتنجحت

يعملالتيالطريقةتغييربإمكانهاأنكما.الناسمنللعديد

متزايدةلأعداد،الإنترنتاستخداممعيم!ش،إذ.الناسبها

منازلهم.منالعملالناسمن

الحاسوبعصرهشكلات

علىالخزنةالمعلوماتكميةمستمرةبصورةتتناقص

لتخزينملائمامخزناتوفرالحواسيبلأنن!ا،الورق

منالملاءمةهذهمعظموتنبع.البياناتمنهائلةكميات

بينهافيماشبكاتتكوينعلىقادرةالحواسيبكون

الموصلالحاسوبيشبهلكن.الهاتفخطوطباستخدام

متابعةبمكانالصعوبةومن.أبواببعدةغرفةبالشبكة

السببولهذا.الأبوابهذهمنتسللواربماالذينالدخلاء

الخزنةالمعلوماتسلامةلتأمينالحواسيبمصممويجتهد

كذلك.وفشلهالنظامتعطلوضدبه،المصرحغيرالنفاذضد

منبالخوفالناسبعض!يشعر.والسريةالحواسيب

طريقعنالشخصيةمعلوماتهماسريةفيحقهمتهديد

للمعلوماتبهمصرحغيركشفأومحتملاستخدامسوء

فيالبياناتقواعدوتحتوي.الحاسوببياناتقواعدفى

مثل،وشخصيةخاصةمعلوماتعلىالأحيانمعظم

قواعدوبعض.والضرائبيةوالمصرفيةالطبيةالسجلات

وأ،التجاريالعملبخططتحتفظ،الأخرىالبيانات

منإخفائهاعلىالشركةتحرصالتيالاختراعات

أخرىبياناتقواعدتختزنكما.المنافسةالشركات

أخرىمعلوماتأو،السريةغايةفىعسكريةمعلومات

فىاليومالقوانينوتتحكم.الدولةلأمنأهميةذات

.البياناتعنالكشف

الحواسيبتشغيلنظماتصميميتم.والأمنالحواسيب

علىولكن،تصريحدونالحواسيبإلىالدخولتمنعبحيث

أحايينوفىتقع.قدالحاسوبجرائمفإنذلك،منالرغم

خطوطواللصوصالصناعةجواسيص!يستخدم،كثيرة

هؤلاءبعضويقوم.الحاسوبداخلإلىللوصولالهاتف!

.البياناتقاعدةفي،المعلوماتتعديلأو،بسرقةالمجرمين

فيالحاسوبإمكانيةباستخدامالمالالآخرالبعضويسرق

نأويمكنآخر.إلىحسابمنكهربائياالأموالتحويل

غيرالوصولمنأحدهمتمكنإذارئيسيةمشكلاتتحدث

وأللحكومةتابعةبياناتبقواعدسريةلمعلوماتالقانوني

أنفسهمالعاملينفإن،الأحيانبعضوفي.ال!صبيرةالشركات

الحاسوبجرائموبعض.الحاسوبجرائميرتكبونمابمنظمة

تصريحبدوندخولهمويؤديالخارجمنأناسيرتكبها

المنظمة.فيالفوضىإشاعةإلىللحواسيب

الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتنهايةوفي

أطلقالبرامجمننوعخطورةالحاسوبلخبراءتكشفت

ليلحقالحاسوبفيروسويصمم.الحاسوبفيروسعليه

وفى،المعلوماتتعديلأوبمسحالأحيانبعضفى،الأذى

يدخل،المطافنهايةوفى.رسالةبإقحامأخرىأحيان

بنسخوينتشر.الحاسوبتشغيلنظامإلىالحاسوبفيروس

الحواسبفيالعدوىينشروهكذا،فائقةبسرعةنفسه

العمليةهذهتؤديأنويمكن.بالشبكةالمتصلةالأخرى

الحالمموبضعبكاتعلىالأحمالزيادةإلىبسرعة

الضخمة.

الحواسيبأنظمةحمايةفيتساعدطرقعدةتوجد

منيطلبالحواسيبمنوكثير.البياناتوقواعد

بترميزيقومالاخروبعضهاالسر.كلمةإدخالالمستخدم

بوساطةترميزهافكيم!شبحيثآليا،المعلومات

الحمايةوتساعد.فقطبذلكلهمالمصمرحالأشخاص

منالتقليلعلىوالرموزالسرلكلماتالحريصة

.المشروعغيرالدخولاحتمالات

،عديدةأمورفيالحواسيبتفيد.أخرىمشكلات

الأشخاصيوأجه،تخريبهتمأوالحاسوبتعطلإذاولكن

ربما،إصلاحهيتموحتى.جمةمصاعبعليهالمعتمدون

بدونكانوالومماحالآأسوأالأشمخاصهؤلاءيصير

إذاالمعلوماتتفقدأنيمكن،المثالسبيلعلى.حاسوب

كالنار،طبيعيةكارثةجراءمنلخرابالحواسيبتعرضت

للأعطالنتيجةالحاسوبتوقفويتسبب.الفيضانأو
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تأخيرفيالتجاريةالمؤسساتفيالخاطئةوالبرمجة

للعملاء.مشكلاتوخلق،العملوتوقف،المعاملات

حركةفىالتحكمبمركزالحاسوبفيخلليؤديوقد

حاسوبلتعطليكونوربمابينها.تصادمإلىالطائرات

ضررأ.أكثرنتائجالوطنىللدفاعبموقع

فيتعقيداالالاتأكثرهىوبرامجها،،والحواسيب

المجتمعاتتعتمدحيث،فائدةأكثرهاوجدليا،.التاريخ

والمدرسة،،البيتفىالحواسيبعلىالحديثةالصناعية

زادتوانتشارا،قوةالحواسيبازدادتوكلما.والعمل

.المجالهذافيوالتدريبالتعليمإلىالحاجة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الضوئيالتصحفيفالمحلوماتامشرجاع

ماثيسودألن،تورجالحاسبةالآلة

المؤلفحقالإلكترونيات

عيالاصطخاالذكاءالأوتوماتية

المتحركةالرسومتشارلز،بابيج

الدقيقالمعالجفانفر،لوش

الهاتفالنظمتحليل

العواميديالتشفير

فوعالموعناصر

الحاسوبأهمية-1

الرقميةالمسائلحل-أ

المعلوماتواسترجاعتخزين-ب

وعرضهاوالصورالوثائقإنشاء-ج

أخرىامشخدامات-د

للحاسوبالأساسيةالمبادئ-2

الحاسوبيعملكيف!-أ

وبرمحياتهالحاسوبأجض-ب

الحواسيبأنواع-3

الصغيرالمعالج-أ

المدمجةالحواسيبب-

العملومحطاتالشخصيةالحوامسيب-ج

الكبيرةالحوامحيب-د

الحاسوبيعملكيف-4

والتعليماتالبياناتوترميزإدحال-أ

.البياناتمعالجةب-

الخرجوءاصدارالنتائجترميزحل-ج

المعلوماتتخزي!-د

الحاسوببرمجة-5

البرنامجإعداد-أ

البرمجةلغاتامشخدامب-

الحاسوبعشاعة-6

التصنيع-أ

والتطويرالبحث-!

المبيعات-!!

والإصلاحالصيانة-د

المهنهـ-

الحاسوبتطور-7

الأولىالحاسبةالآلات-أ

الحاسبةالمثقبةالبطاقاتأجهزةمنالأولالجيل-ب

ناجححاسوبأول-خ

قياسيحاسوبأول-د

إلكترونيةحواسيبأولهـ-

المركبةالحاسوبأجزاءتصغير-و

الشخصيالحاسوب-ز

الحاسوبعصرمشكلات-8

والسريةالحوامسيب-أ

والأمنالحوأسيب-ب

أخرىمشكلات-خ!

أسئلة

ثحيوعا؟الحواسيبأكثرما-أ

؟العشريالنظامعنالثنائيالنظاميختلفكيف-2

المعالجة؟فيالرقميةالمنطقوحدةبهتقومالذيالدورما-3

؟النظرياتلتطويرالحواسيبالعلماءيستخدمكيف-4

التشغيل؟نظامما-5

؟الحاسوبتقميةفيالترانزستورأثركيف-6

؟المودميعملكيف-7

مستخدمينعدةأحتياجاتتلبيةالكبيرةالحواسيبتستطعلماذا-8

نفسه؟الوقت!ي

سبعينياتخلالبحدةالحواسيبصناعةنمودرجةزادتلماذا-9

العشرين؟القرن

)المقدمة(.الحاسوبانو:.الرقميالحاسوب

الحواسيبمننوعالشخصيالحاسوب

،والمدارس،والعائلاتالأفراد،يستخدمه)الكمبيوترات(

شتىلأغراضالشخصيةالحواسيبتستخدم.والشركات

جديد،موضوعوتعلمالتقارير،وكتابة،السجلاتكحفظ

الأدواتفيالتحكمحتىأو،والبرمجة،واللعب

المنزلية.الكهربائية

كلوتعالجالبياناتالشخصيةالحواسيبتختزن

التجاريةالأعمالشركاتمنالعديدويستخدم.المعلومات

نأيجبولذلك،الثمنغاليةضخمةحواسيبالكبيرة

تكونحتىالأشخاصمنعدداستخدامهافييشارك

هذهمنأصغر،الشخصيةالحواسيبلكن،.اقتصادية

وأواحددقيقبمعالجمزودةلأنهاالضخمةالحواسيب

،ام719عامعنهاأعلنالتيالدقيقةوالمعالجاتأكثر.

التينفسهاالأعمالبأداءتقوممصغرةإلكترونيةأجهزة

معلوماتوبمعدلببطءلكن،الكبيرةالحواسيببهاتقوم

أسعارتخفيضإلىالدقيقةالمعالجاتتطويروأدى.أقل
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بوساطةشراؤهاالإمكانفيأصبحوبالتاليالحواسيب

.الصغيرةوالشركاتوالمدارسالأفراد

الشخصيةالحواسيباستخدامات

إعطاءيمكن،الأخرىالحوالممي!بمنوكغيرها

ولطلق.شتىبوظائفللقيامأوامرالشخصيةالحواسيب

يفعلماذاللحاسوبتوضحالتيالأوامرمجموعةعلى

برنامج01لأ...علىيربومايوجد،واليوم.برنامجاسم

منها،الشخصيةالحواسيبعلىلاستخدامهمتوفرتطبيقي

الإلكترونية،الجداولوبرامج،النصوصتحريربرامج

.الاتمالاتوبرامجالبياناتقواعدوبرامج

وتصحيح،،لطباعةالنصوصتحريربرامجتستخدم

،باتالخطفينصحذفأو،النصوصترتيبوإعادة

برامجوتتيح.المدرسيةوالواجباتوالتقارير،،والمذكرات

يفجع.بسهولةالجداولتجهيزللأفرادالإلكترونيةالجداول

مجموعاتيمللتعاملالقواعدالبرامجهذهمستخدمو

برنامجاستخداميمكنالمثالسبيلفعلىالأرقاممنكبيرة

الأرقامبعضيدخلأنمنالمرءالإلكترونيةالجداول

.الجدولبقيةوتعبئةبحسابالبرنامجيقومثم،بالجدول

الأرقامبقيةتتغير،بالجدولواحدارقماالمرءيغيروعندما

استخدامويمكن.المستخدموضعهاالتيالقواعدضوءعلى

والخططالميزانياتتجهيزفيالإلكترونيةالجداولبرامج

الاستثماراتمتابعةأو،الصكوكدفاتروموازنة،المالية

الشخصية.

منكبيرةكمياتتخزينالبياناتقاعدةبرامجتتيح

هذهتشتملوربما.نظاميةبطريقة()المعلوماتالبيانات

والرأتب،،الهاتفورقم،والعنوان،الاسمعلىالبيانات

ويمكن.الشركةفيموظفلكلالعملبدايةوتاريخ

الذينالموظفينبكلقائمةبطباعةالحاسوبتوجيهعندئذ

معينا.أجراشقاضون

الشخصىالحاسوبالاتصالاتبرامجوتربط

تبادلالألثسخاصيستطيعوبذلك.الأخرىبالحواسي!

الشخصية.الحوأسيبطريقعنبينهمفيماالمعلومات

للأشخاصبرأمإلاتصالاتتتيح،ذلكإلىوإضافة

وهى،ا!لعلوماتببنوكالشخصيةحواسيبهماوصل

فىمخزنةالمعلوماتمنضخمةمجموعاتبمثابة

هذهمنالحصولويمكن.ضخمةمركزيةحواسيب

ومعلوماتالماليةوالمعلوماتالأخبار،علىالبنوك

منالعديدتهمالتيالمعلوماتمنوغيرهاالسفر،

المستخدمين.

والتعليمية،الترفيهيةالبرامجتشملأخرىبرامجوهناك

كما.شتىمواضيعوتعلم،الموسيقىوسماعوتأليف

الكهربائيةالأدواتوإيقافاكبراملتشغيلبعضكتبت

بهمخاصةبرامجبتطويرالأشخاصبعضويقوم.المنزلية

ويشتريتجارئا.المطورةالبرامجلاتغطيهابمتطلباتلتفي

تعلمهابغرضأساساالحواسيبالناسمنالاخرالبعض

برمجتها.كيفيةومعرفة

الحاسوبنظام

الشخصي

باختلا!المظاملهداالمكونةالأجزاءتحتل!.المزلوفىالتحاريالعملدىاستخداماتعدةالشخصىللحاسو!

أساسي.شحصيحاسو!لظامفىالأحهرةمنبعضاأدناهالرسمويوصح.المستحدممتطلبات
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الحاسوباجهزة

نظاممنهايتكونالتىالحسيةالأجهزةتمسمى

هذهبينمنأهميةالأكثروالجزآن.الأجهزةالحاسوب

الذاكرةتختزن.ا!لعالجوالأوليةالذاكرةهماالأجهزة

الرئيعسية،بالذاكرةالأحيانبعضفيتعرفالتي،الأولية

فيالمعالجويعرف.الحاسوبفيوالبرامجالمعلومات

بتنفيذويقوم.الدقيقبالمعالجالشخصىالحاسوب

،الأرقامطرحأووجمع.المعلوماتوتحويلالبرامج

وسائلكلهاوالأصواتالصوروإنتاج،النصوترتيب

المعالجويعمل.المعلوماتلتحويلالدقيقللمعالج

ملايين5منأكثريؤديأنيمكنهحيث،فائقةبمسرعة

.الواحدةالثانيةفيمنطقيةعملية

الأوليةوالذاكرةالمعابجغير،الأخرىالأجهزةتسمى

منهاالفرديةالاجهزةعلىأحياناويطلق،الطرفيةالأجهزة

الإخراجأجهزةالوفيةالأجهزةوتضم.طرفياتلفظ

.الاتصالوأجهزةالثانويةوالذاكرة

فيوالبرامجالبياناتلإدخالالإدخالأجهزةتستخدم

-والارقامالكلماتلطباعةالمفاتيحلوحةوتعد.الحاسوب

ال!دخالأجهزةأكثرمن-الحاسوبفيإدخالهاوبالتالي

الأوامرلإعطاءالفأرةاممتخداميمكنكماشيوعا.

وعندمااليد،فييمسكصغيرجهازوهي،للحاسوب

المؤشريؤشرأنفيذلكيتسبب،منبسطسطحعلىيحرك

!عصو!ةبياناتأوخاصأمرإلىالحاسوبشحاشةعلى

الأمرتنفيذفيبالفأرةالزرعلىالنقرويتسبب.الشاشةعلى

أجهزةومنآخر.مكانفىلاستخدامهاالبياناتاختيارأو

منالأشكاللتحريكالتحكمعصا،الأخرىالادخال

منتتكونالتيالرسوماتولوحة،بالشاشةآخرإلىمكان

الرسوماتلعملبسلكمعهاموصولوقلموسادة

علىالحصولللمرءالإخراجأجهزةوتتيح.التوضيحية

التلفاز()شاشةالمرقابوتضم.الحاسوبمنالمعلومات

علىالبياناتلطباعةوالطابعةوالصور،النصوصلعرض

الصوتومكبر،الرسوماتلتجهيزالراسمةو،الورق

.الأصواتللإخراخ

بالذاكرةكذلكوتعرف،الثانويةالذاكرةتستخدم

والبرامجالبياناتلتخزين(الكبيرة)الذأكرةأوالخارجية

الثانويةالذاكرةتكونوعموما.الزمنمنطويلةلفترات

الرئيسية،الذاكرةمن-أبطأولكنها-تكلفةوأقلأكبر

الذاكرةمنالرئيسيانوالنوعان.ذاتهالحاسوبداخلالمبنية

بعضوتسمى.والأشرطةالمممغنطةالأقراصهماالثانوية

ويمكنمرنةمادةمنمصنعةوهيالمرنةبالأقراصالأقراص

وتستطيعتشغلها.التيالأقراصوحدةمنإخراجها

وهناكرقم(.أو)حرفرمزمليونتخزينالمرنةالأقراص

عشراتتخزن،الصلبةالأقراصتسمىأخرىأقراص

وفيإخراجها،لايمكنثابتةعادةوهيالرموز،منالملايين

وهي.المعالجمعالصندوقنفسفىمركبةالأعمالغالب

وأكثرأسرعكذلكولكنها،المرنةالأقراصمنتكلفةأكثر

والبياناتالحاسوببرامجكلتخزينويمكن.ملاءمة

استخدامهايمكنوبذلكالصلبالقرصعلىالأخرى

المرنة.الأسطواناتتبديلإلىالحاجةدون

بعض.معبعضهاالحواسيبالاتصالأج!ةتربط

التيالرموز(،)محولاتالمودماتالأجهزةهذهوتفمم

منالحاسوبالمودماتوتمكن.بالهاتفالحاسوبتوصل

عبرأوالهاتفعبرالأخرىللحواسيبالبياناتإرسال

منالبياناتلاممتقبالوكذلك،الاتصالاتشبكات

بشبكاتالمعروفةالاتصالاتأجهزةأما.البعيدةالحواسيب

المبنىفيالتيالحواسيببربطتقومفهي،المحليةالمنطقة

التيتلكمنأعلىسرعاتتضمنكماببعضها.نفسه

.المودماتتوفرها

مجياتلبرا

ماذاالختلفةالحاسوبأجزاءتخبرالتىالبرامجهي

الأنشطة.مختلفبتوجيهتقومأوامرعدةوالبرنامج.تصنع

المعالجبتوجيهتقوم،المثالسبيلعلى،البرامجفبعض

كتحريكها،بالحاسوبآخرإلىجزءمنالبياناتليحرك

وتتحكم.الثانويةأوالأوليةالذاكرةإلىالمفاتيعلوحةمن

وإضافة.المعلوماتتحويلكيفيةفيالبرامالاخرىبعض

منكاملةمجموعةليتذكرالحاسوبتخبرفهىذلك،إلي

استخدموكلماجديد.وأحدأمربتذكرالقديمةالاوامر

الحالمموبيقومالإجراء،اسمعليهويطلقالجديد،الأمر

القديمة.الأوامرمجموعةكلبتنفيذ

لغةبرنامماكتابةفيالمستخدمةالأوامروتسمى

سهولةفيهاتتدرجمستوياتعدةوتوجد.البرمجة

بلغةمروراالالةلغةمنبدءاتصاعديا،اللغةاستخدام

حيث،الاستخدامالعاليةالمستوياتلغاتإلىالتجميع

ارسممثل،للحاسوبسهلةأوامرتوجيهللمستخدمتتيح

ولمزيد.الخطابهذااطبعأوالفقرةهذهحركو،دائرة

.الحاسوبانظر:البرمجةلغاتعنالمعلوماتمن

الشخصىالحاسوبتختاركيف

هىالشخصىالحاسوباختيارفيالعواملأهم

مثلا،.الغرضلهذاالمعتمدوالمبلغالمشتريمتطلبات

كنتإنتعرفأنعليك،شخصيلحاسوباختياركقبل

-النصوصكمعالجة-واحدلغرضأساساتستخدمهسوف

لشتىالختلفةالبرامجمنالعديدوتتوفر.عدةلأغراضأم
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يمكنالتىالوظائفأنواعتتفاوتلذلك،الحواسيبأنواع

حجميحدد،ذلكإلىوإضافة.الحاسوبيؤديهاأن

معهيتعاملأنيمكنالذيالبرنامجطولالذاكرة

تنفذأنتريدك!صفإذابها.يعملالتىوالسرعةالحاسوب

بايتألف256بحجمذأكرةإلىتحتاج،مفيدةبرامج

يخزنأنالذاكرةبهذهحاسوبيستطعتقدير؟أقلعلى

تحتا!وقد.الأوليةالذاكرةفيرمز000.256منأكثر

الأولية.الذاكرةفيرمزمليونإلىتخصصثاالبرامإلأكثر

الأجهزةأختيارفىالمعتمدوالمبلغالمتطلباتوتؤثر

التلفازشاشةيستخدمالذيفالحاسوب.أيضاالطرفية

.الخاصمرقابهلهحاسوبمنتكلفةأقلسيكونالمنزلي

الوضوحدرجةبنفسالعرضالتلفازشاشةلاتستطيعولكن

كنتإذا،ذلكإلىوإضافة.كالمرقابالنصكميةنفسأو

تختارأنعليك،بيانيةرسوماتأوصوراترسمأنتود

وربماالرسوماتمعالتعامليمكنهماومرقاباحاسوبا

.للألوانا

ورقة،علىالمنجز؟العملمننسخةعلىوللحصول

فهي،بطيئةالثمنقليلةوالطابعات.طابعةإلىتحتاجفإنك

نأيحتملكما.التانيةفيرمزا03حواليبسرعةتطبع

عاليةالطابعاتبينما،واضحةغيرالمطبوعةالنسخةتكون

أفضلجودةذاتنسخاتنتجأنويمكن،أسرعالجودة

أغلى.لكنها،الطابعاتمنبغيرهامقارنة

معالتعاملأو،طويلةتقاريرلكتابةتخططكنتوإذا

وذنظاملديكيكونأنيجب،البياناتمنكبيرةكميات

والمعلوماتالبرامجن!خيكونبحيثمرنتين،أسطوانتين

هذامعوأسرعلمسهولةأكثرأخرىإلىمرنةأسطوانةمن

صلبقرصذاحاسوئاتشتريأنتقررربماأو،النظام

.البياناتمنكبيرةكمياتمعللتعامل

الأخرىللحواسيبالإلكترونيالبريدإرسالولأجل

تحتاجفإنك،المعلوماتبنوكمنالمعلوماتلا!شدعاءأو

التيواسمرعةالسعرفىالمودماتوتختلف.مودمإلى

.المعلوماتبهاترسل

تاريخيةنبذة

العلماءطورالميلاديالعشرينالقرنأربعينياتخلال

وفي.الإشاراتفيشحكمصغيرجهازوهوالترانزستور،

فىنجحواقدالعلماءكاننفسهالقرنمن،الستينياتبداية

وأجزأء،الترانزستوراتآلافبترتيبمتكاملةدوائربناء

تسمىالسليكونمنرقيقةطبقاتعلىأخرىكهربائية

عامدقيقةمعالجاتأولتطويروتم.السليكونرقطئق

إنتاجإمكانيةإلىالدقيقةالمعالجاتتطويرفأدى،أم719

الحجم.وصغيرة،التكلفةقليلةصغيرةحواسيب

التلفازشاشةباستخدامالإلكترونيةالألعابومثلت

وخلال.الصغيرةالحواسيبلتقنيةشعبيةتطبيقاتأول

المصنعةالشركاتبدأت،العشرينالقرنسبعينياتأوائل

أصغيرة.االحواسيببيع

المعالجبمالمتكاملةالدوائر،الحاسوب:أيضاانظر

الدقيق.

بالحملا!لات،لحلجهازالقياسيالحاسوب

الكهربائية،والقوة،الوزنمثل،الفيزيائيةمإلكميةمباشرة

وتحل.الكميةتمثلالتىبالأرقامالعملمنبدلأ،السرعةأو

،واحدةكميةبقياسالمعضلاتالقياسيالحاسوبأجهزة

تتعلقمعضلةحللدىفمثلا.أخرىكميةإلىبالنسبة

يمكن،الكهربائىالتوترمقياسفإن،وتدفقهالماء،بضغط

الكهربائىالتيارويستخدمالماء،لضغطكنظجريستخدمأن

تعملالتى،المعروفةالولمسائلمنالعديدوهناكالماء.لتدفق

مثل،القياسيالحاسوبلأجهزةنفسهالأساسىالمبدأعلى

فمتلأ.الحرارةومنظماتالحرارةوموازينالسرعةعدادات

رفيعخططولحسبالحرارةدرجةالحرارةميزانيقيس

.أنبوبداخلالسائلمن

بشكلالمنتجةالمعلوماتالقياسيالحاسوبويقدم

بعضوفي.كانمقياسلأيمعينموضععلىوغالبا،دائم

علىإشاراتشكلعلىالمعلوماتعرضلمجمالحالات

.الذبذباتراسمةيدعىجهاز

الحواسيبمثل،دقيقةغيرالقياسيالحاسوبوأجهزة

،ومستمرةمتنوعةكمياتمعأساساتتعامللأنها،الرقمية

تستطيعأخرىناحيةومن.دقيقبشكلقياسهايمكنلا

منأمسرعبشكلالمعضلاتبعضحلالحواسيبهذه

تكونأنالقياسيةللحواسيبويمكن.الرقميةالحواسيب

إلىتحتاجلاإنهاإن،للاستعمالوملاءمةسهولةأكثرأيضعا

بالقياسالحاسوبلجهازالمشغلفيقول"لململم.مفصلةبرامج

الإلكترونيةدوائرهوصلبمجردمامعضلةحليمكنكيف

خاصة.بطريقةالميكانيكيةأجزائهأو

.الهدفمحددةالقياسيةالحاسوبأجهزةومعظم

نأيمكن،وهندسيةعلميةمعضلاتالأجهزةهذهوتحل

المعادلاتوهذه.تفاضليةمعادلاتأنظمةبأنهاتوصف

نمسبتصفالتيالطيعيةالقوانينعنتعبيرات،الرياضية

معدةالإلكترونيةالقياسيةوالحواسيب.الكمياتتحول

وقدوتحليلها.الكهربائيةالشبكاتلتصميمخاصبشكل

للطائراتايلأولىالاليةللمحاكاةاللأج!ةهذهالشخدمت

هذهوتعيد.المحيطفىالمبحرةوالسفنالفضائيةوالعربات

ضمنهاتعملأنيجبالتيالشروطإيجادالاليةالمحاكاة

إماالآليةالمحاكاةهذهاستخدمتوقد.المركباتهذهمثل
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ثمالمصدر،إلى(واضحهو)كماالحاشميةفىتشيرثمإجراءاتعلىطاقمهالتدريبأوطائرةعمللفحص

والطعة.والصفحةالمجلد،رقم.التشغيل

اسم،كتابإلىالمشيرةالحواشىتتضمنأنينبغىحواسيبمعظمالقياسىالحاسوبأجهزةوأنجزت

ثالثا.الصفحةرقمثمثانيا،الكتابعنوانثمأولأ،المؤلف-أ)939الثانيةالعالميةالحربوخلال.الماضىفيالعالم

اسمفتذكرمجلاتفيمقالاتعلىالدالةالحواشىأماطرقلحسابالحواسيبهذهاستخدمتام(459

وألمجلدثالثا،المجلةواسمثانئا،المقالوعنوانأولأ،الكاتبأجهزةتطورحددوقد.والرصاصالقنابلاستخدام

سادسا.الصفحةورقمخامسا،الصدوروتاريخرابغا،.القياسيةالحواسيباستخدامالحربمنذالرقميةالحاسوب

هوعماالمؤلفمنكاملاتعليقاالحاشيةتكونوقدالتعريفتمالميلاديالمحضرينالقرنمنالستينياتوخلال

وأناضجزءإضافةأوفكرةلإبرازالنصمتنفىواردمنكلمواصفاتتجمعوهي،المهجنةبالحواسيب

الكتبفيواضحاهذاويتجلى.كلمةمعنىتوضيحالحوامسيبوهذه.الرقميةوالحوأسيبالقيامميةالحواسيب

الترجمة،بنصالمترجميحتفظحيثخصوصابمالمترجمةبعضحلفيالرقميةالحواسيبمنأسرعالمهجنة

يختلطلاحتىالحاشيةفييرصدهلهتعليقأوتوضيحوأيمجهزةوهى.التفاضليةالمعادلاتتخصالتيالمعضلات

كتبتحقيقفيأيضاوشجلى.المترجمبكلامالمترجمالنصيستطعالتيالمعضلاتلدراسةخاصبشكلأيضا

التراثية.النصوصومعالجةوالخطوطاتالقديمةالتراث.مباشرةالنتائجوملاحظةمعاييرهاتغييرالباحثون

.الحاسوب:أيضاانظر

فو.الحبوبحصدفىالفلاحاستخدمهاالةالحاصدة

والمحقالمنجلمحلالحصانيجرهاالتيالحاصدةحدتالإلكترونياتأنظر:المصغر.الحاسوب

.قرونعدةالفلاحاسعتخدمهماالأصاوإللذينذي)المقدمة(.الحاسوب(بماليوم)الإدكترونيات

قبللحصمدصدذفياأالرتدكذبعدبمسامنمحايسمطجعكثيق.الحاسوبان!:.المئزليالحاسوب

سعاولالقرنأوافىفياورصطاتمنأنواععلىةاشت.الصفحةأس!ل!زنحلقي!!نيملاحطالحاشية

لهايكنلمالالاتتلكمنأئاولكن،الميلاديعشرعنتفصيلاأواستفاضةأكثرمعلومةد!عطاءوتستخدم

اتعطورهاالتياورصدةحققتهاكيالتجاريالتفوقوتشرحأيضا.الهامقتسمىوف،النص!نقإيرادها

ما!رميك"انظر:.ما!رميكهوليروس!ا!صيكىللقارئالتباساتسببأنيمكنفكرةأوكلمةاحياناالحواشي

مهمتقيمةريمثةأونصللهاالالةتلك.هولسايروسالمربمأوا!صر!صبر!!أتىالغابىفيلكنها،بسهولة

العجلاتتدوروحين.العجلاتيديربجهازمتصلةارول!ولسا!اش!ىد.المؤ!فىليهاعتمدا!دي

الح!حيدسيقانفتقطع،والخلفالأمامإلىالريشةتتحركدلميذيرىوررد!ر.ألىاشدةالحقائقمنوخاليةقصيرة

المقطعةالسيقانالإلمقاطأذرعتمههكذاظالوفوفيمعلومةيستخدمأنالهولأبيعنإنشائياموضوعايكتب

الأرضعلىالسيقانتلقيثم،التقطيعأثناءفيوذلكرردو!اقي!ا!لىلمان،العاقيا!مرلمجيئالموسوعةمناستقاها

ما!ر!كعرضوقدجزمونها.ثم،العمالفيجمعها:الطر!ةبهذهكتبهاإنوغريبةمتزاحمة
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الحصانيقودفواحدللحصاد،عضرةإلىرجالثماقيمن!اا!لى!انحاشيةالتلميذيستعملعندماولكن

وأوشةالطريقلينظفبالقشاشةينظفأويقشوآخر!أ:وأسهلأسرعبطريقةتقرأقد

بعدالخترعونوعمل.ويحزمونهالحصاديجمعونثمانيةس/!-7-برء!؟ع!ء+--!7473+لا!لا73!
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فورا.مةافأدخلتثمالميلاديعشرالتاسعالقرنمن?لم!بر!7بر!"ىزو"شىفيسصبر!لآ!ؤلمفيلمثخ"؟-!!7بر"*وك!التيبرفئ!ع؟ئج!لورك!ثهـثيم!"3
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الحازمةالرابطةالمسماةالتهالميلاديعشرالتاسعالقرنمن

الأرض،اعلىبهاوتلقيوترلطهاالحزمتجمعالالةوهذه

اسستبدلالعشرينالقرنمنالثانىالعقدأوائلوفي

الدراسة.الحصادةانظر:.الدراسةالحصادةبالحاصدة

تقطع،اس!قصبلحصادآدةالقصبحاصدة

الأخوانوحصان،لنقلهأصشاحناتاعلىوتقذفهالقصب

بندابيرجمنطقةفي-السكرقصبمزارعأصحابتوفت

خلالالآلةهذهصناعةطوراقد-بأسترالياكوينزلاندفيم

ولحلول،العشرينالقرنمنوالخمسينياتالاربعينيات

منأولأسترالياأصبحت،الشرينالقرنمنالسبعينيات

وتعد.أحصاملةاالميكنةإلىالسكرقصبصناعةحول

آلاتصناعةفىرائدةتوفتالأخوانأسسهاالتىالشركة

السكر.قصبحصاد

السكر.أيضا:انظر

الأدويةمنمجوعةالكالسيومقئواتحاصرة

والأوعيةللقلبالختلفةالاضطراباتلمعالجةتستعمل

إلىالدمتدفقمنالكالسيومقنواتحاصرةوتزيد.الدموية

علاجفيمهمدورولها،الدمضغطوتخفض،القلب

يسببهاالتىالصدرآلامأي،الصدريةالذبحةحالاتبعض

القلب.إلىالداخلةالأكسجينكميةكفايةعدم

ضغطمعالجةفيأيضادورالكالسيومقنواتولحاصرة

النصفى.اصداعوا،القلبنبضاتساقوعدم،العاليالدم

تمنعأنفىدورهاالكالسيومقنواتحاصرةوتؤدي

والأوعيةالقلبعضلاتخلاياإلىالكالسيومدخول

العضلاتخلاياإلىالكالسيومدخولمنولابد.الدموية

حاصرةوتتسبب.العفملةانظر:.العضلاتتتقلصكى

الأوعيةتقلصعمليةفيبتدخلها،الكالسيومقنوات

حالاتمنالعديدوينتج.الأوعيةهذهتوسعفيالدموية

هذهومثل.التاجيةالشرايينتشنجاتمنالصدريةالذبحة

وبينأكسجينمنومايحملهالدمبينتحولالتشنجات

الكالسيومقنواتحاصرةوتساعد.التملبإلىالوصول

التاجية،الدمشرايينتوسيعخلالمنالتشنجاتمنععلى

تعملذلكإلىوبالإضافةعليها.الضغطيخفبحيث

منالدمضغطتخفيضعليأصسيومالكاقنواتحاصرة

وخفض.الجسمفيالاخرىالدمويةالأوعيةتوسسيعخلال

إلىحاجتهفتقلالقلبأحمالمنيقللالضغط

الأكسجين.

.الكالسيومقنواتحاصرةتتركهالذيالأثرويختلف

فيمؤثرغيرالمجموعةهذهفيالأدويةأحديكونفقد

حاصرةمجموعةمنآخربدواءمعالجتهايمكنحالةعلاج

.الكالسيومقنوات

الصدرية.الذبحةأيضا:انظر

والتطور،للنموملائمبمناخيحتفظجهازالحاضئة

لفقسالتفقيسأماكنفيالحاضناتأنواعبعضويستخدم

المستشفياتفىتستخدمكما،البيضمنالكتاكيت

!مالأبوين،اليمنىالصورة،الحاضسةحالبفىالموحودةالمتحاتوتم!س.الحينمموعلىتساعدالرطوسةصوسسةما!ةحرارةدرحةتهيئالحاضنات

التفقيس.أجلسمثلىحرارةدرحة!ىالميصآلال!امشيعا!فيمك!ها،اليسرىالصورة،حيتال!ضاحاضمةأما.الحاضنةم!تحريكهدوناطفلامساعدة



الخدجأوالولادةحديثيالأطفالحياةعلىللحفاظ

حضانة.أحياناالبعضويسميهالنمو()ناقصي

لإجراءالختبراتفىأيضاالحاضناتبعضيستخدم

حيثمنهذهالحاضناتأنواعكلوتختلف،الأبحاث

مناختوفيروهيواحدةالأساسيةوظيفتهاولكن.التصميم

فيه.متحكم

وتتراوخ!،الحجمحيثمنتختلف.البيضحافشات

والحجراتالمنزلفيالمصنوعةالصغيرةالصناديقبين

والحاضنة.البيضمنللالافتتسعالتىالضخمةالتجارية

حيث،البيضإعدادقسمإلىمقسمةالنموذجيةالتجارية

حيث،الفقسوقسم،الحضانةفترةلمعظمالبيضيحفظ

وتسخن.الفقسقبلأيامثلاثةأويومينلمدةالبيضيحفظ

نحوتبلغثابتةحرارةدرجةعلىللحفاظالحاضنة

الكربوناكسيدثانىغازلإزالةالهواءويكيف.م.537

ويحافظالهواءإلىالرطوبةوتضاف.النقىالهواءوجلب

أجهزةوتعمل.%65و06مابينتتراوحبنسبةعليها

يومئا.مراتعدةالبيضتقليبعلىميكانيكية

أغطيةولها،المغلقةالمهودتشبه.الأطفالحاضنات

.الأوقاتكلفي()الرضعالأطفالرؤيةمنتمكنشمفافة

أوتوماتية)أداةالترموستاتبوساطةبالحرارةالتحكمويتم

بجسميلصقالحرارةلاستشعارجهازأو(الحرارةلتنطم

حرارةدرجةعلىلتبقىالحاضنةدرجةوتعدل.الطفل

وم5.36بينمايتراوحمعدلفىالطفلجسم

ذلككانإذاإضافيباكسجينالطفليمدوقد.م.537

فيالنمو()ناقصوالخدجالأطفالويحفظضروريا.

العيعقمنتمكنهمبدرجةأقوياءيصبحواأنإلىالحاضنات

الطمبيعى.المنا!فى

مناصثدييةأالحيواناتأقدامفيصلبنتوءالحالمحر

الخنازير،الفصيلةهذهوتشملالحوافر.ذواتفصيلة

.القرونذاتوالحيوانات،والخيول،الوحشيةوالحمير

الطبقةمنتتشكلالتىالقرنيةالمادةمنالحوافروتتكون

الخالبأوالأظافرعنالحوافروتختلفللجلد.الخارجية

الوحشيةوللحمير.القدمأوبالإصبعتحيطحادةلأنها

دلاالزوجيةالحوافرذاتالحيواناتوفي.فرديةحوافر

الحافرانيكونالعادةوفيأبدأ.أربعةالحوافرعددشعدى

الغزلانالحيوأناتهذهوتشملمقسما.حافراالأوسطان

وتعطىالنهر.وأفراسوالخنازيروالمعزوالغنموالظباء

أقدامها.وتحمىالأرضعلىقوياثباتاالحيواناتالحوافر

الدفاعفيحوافرهاتستخدمأنالحيواناتلبعضويمكن

النفس.عن

.القرنالحوافر،ذوات،الحيوان:أيضاانظر

94براهيمإحافظ

ذاتأومدورةأزهارهانبتةالحافرية.ئبات،الحاثرية

004نحويوجددوما.الألوانزاهية،الجرابيشبهشكل

الأنواعوتزرع.والجنوبيةالوسطىأمريكافيمنهابرينوع

نباتاتبوصفهاالصغيرة

في(،صخرية)حديقةردهة

فيالكبيرةالأنواعتزرعحين

الحديقةمن)الجزءالزهراء

فيلتوضعبالزهر(الختص

تقامالتيالزجاجيةالبيوت

.النباتاتعلىللحفاظ

أزهارلهأنواعهامنوالكثير

البنيةبالألوانمبرقعةصفراء

الحافريةنباتالحمراء.أوالبرتقاليةأو

-0871هـ،أ135-1)287إبراهيمحافظ

فىالأوائلالروادمنحديثمصريشماعرام(.329

حيث،شوقىأحمدالشعراءلأميروصنو،النهضةعصر

كانالتىالعربيالشعرفيوالتجديدالإحياءمسيرةشاركه

العربىوالعالممصرفىحملهاقدالباروديساميمحمود

العشرين.مطاإلقرنفي

بأسيوطديروطبلدةفىتركيةوأممصريلأبولد

،عمرهمنالرابعةفيوهووالدهتوفيمصر.بصعيد

نأبعدحافنهاولكنأخيها،عندالقاهرةإلىأمهبهفانتقلت

منالهربفقرر،خالهعلىمؤونتهبثقلأحس،الحياةوعى

نفسه.علىوالاعتمادالبيت

والمعاناةبالوحدةمراحلهاإحدىفىحياتهاتسمت

بوطنيتهوعرف،شعرهفىصدىلذلكفكان،والألم

العربية.للغةوحبه،القومىوشعوره

إلىمكتبمنمتنقلأالوقتمنفترةبالمحاماةواشتغل

حيث،الحربيةالمدرسةفيالمطافبهانتهىحتىاخر،

فعمل،سنواتأربعبعدفيهاوتخرجصفوفهافيانخرط

إلىفأرسل،الحربيةإلىعادثمالداخليةثمالحربيةوزأرةفي

الجيشضمنالسودان

.ام898عامالمصري

عامالتقاعدإلىأحيل

طلبه،علىبناءأم309

كاكاعينالفراغمنسنواتوبعد

كا*دارفيالأدبيللقسمرئيسا

كا-يعملوظلالوطنيةالكتب

كئن.وفاتهحتىبها

"فقيرا،حافظعالق

إبراهيمحافطيدهفىالماللايستقر



بروآفظحا05

فيحياتهومضت.الحياةلملذاتوحبهكرمهبسبب

منفقدمنكثرةبسب!،والأسىالحزنمنظلال

،الشعرينتاجهعلىذلكوانعكس،وأصحابهأصدقائه

عنعبروقد،ديوانهمنكبيراجزءاالمراثيتمثلحيث

بقوله:ذلك

آونةكلوقوفيمللتإني

بأحزانأحزاناوأنظمأبكي

لتقرأنيديوانىتصفحتإذا

ديوانينصفالمراثيشعروجدت

التعبيرعلىقادراالشعبعامةمنقريباحافظوكان

ضدمتأججةكانتالتىالوطنيةالجماهيرأحاسيسعن

النيل.شاعرباسملذلكفلقبآنذاكالإنجليز

حظهاتنعىالعربيةاللغةقصيدةقصائدهأشهرومن

الذينضدالعربيةاللغةعندفاعوفيهاأهلها،بين

اللغاتتجاهبالضعففيرمونهامنهاالنيليحاولون

ومطلعها:الأخرى

حصاتيفاتهمتلنفسيرجعت

حياتيفاحتسبمتقوميوناديت

العربية:اللغةلسانعلىفيهاويقول

وغايةلفظااللهكتابوسعت

وعظاتبهآيعنومافمقت

آلةعفوعناليومأفميقفكيف

ئخترعاتأسماءوتنديق

كامنالذرأحشائهفيالبحرأنا

صدفاتيعنالغواصساءلوافهل

الخليفةسيرةفيهااستعادفقدالعمريةقصيدتهوأما

تلكبهوماتميزتعنهاللهرضيالخطاببنعمرالثاني

ومطلعها:،وقوةعدلمنالسيرة

أرويهاحينوحسبيالقوافيحسب

أهديهاالفاروقساحةإلىأني

وعدله:الفاروقلمميرةمصوراويقول

عمرارأىأنكسرىصاحبوراع

راعيهاوهوعطلاالرعيةبين

لهاأنالفرلربملوكوعهده

يحميهاوالحراسالجندمنسورا

فرأىنومهفيمستغرقارآه

معايهاأسمىفيالجلالةفه

مشتملاالدوحظلتحتافرىفوق

يبليهاالعهدطولكاديردة

النقدفيمقامةوله،جزءينمنم!بوعوديوانه

سطيح.لياليتسمىالاجتماعي

شهابأم(.924-؟هـ،833-؟)ابرو!حافظ

.هراةفيولد.الخوافياللهلطفبنعبداللطيفالدين

تناولالجغرافيا،فىمصنفوضحعآبروحافظإلىينعسب

والبحيراتوالبحاروالأقاليمالأرضشكلالمصنفهذا

إلىالغربمنالختلفةالأقطارتناولثم،والجبالوالأنهار

،بإيرانبكرمانومنتهياالأقصىبالمغرببادئماالشرق

حافظلانشغاليتملمالجغرافيالمصنفهذابأنويعتقد

مخطوطاتبعضفىعثروقد،أخرىبمصنفاتآبرو

مستديرتانللعالمخريطتانمنها،خرائطعلىالكتاب

خريطخاتميزتوقد،الأقاليملبعضأخريانوخريطان

بدائيةبويقةوالعرضالطوللخطوطشبكةبوجودالعالم

وأنهابعدفيماأضيفتوالعرضالطولخطوطبأنويعتقد

آبرو.حافظعملمنليست

العراقي،انظر:.العراقيالفضلأبوالحافظ

الفضل.أبوالحافظ

صلاحالبيطار،بمحافظالأسد،انظر:الأسد.حافظ

الدين.

الرامشى،عديانظر:الئسفي.الدينحافظ

.البركاتأبو،النسفي

حافظ.،الشيرازي:أنظر.الشيراريحافظ

-أ426هـ،أ011-أ0)52عثمانالحافظ

فيولدمبدعخطاط،أفنديعليبنعتمانأم(.618

طبعالتي،المصاحفكتابةفىبأسلوبهواشتهرإسطخبول

عشرالتاسع،الهجريعشرالرابعالقرنفيمنهابعض

القرآنحفظ،الإسلاميةالبلدانمختلفعلىووزعالميلادي

عنالستةالأقلاموأخذ،عثمانبالحافظفاشتهرصبيوهو

الأيوبىمصطفىزادهصويولجيتلميذهعنثمعليدرويش

طريقةدقائقأخذثمعاما،18وعمرهالإجازةمنهلينال

يتوصلأنقبل،زادهنفسإسماعيلعنالأماسىحمدالله

بالجمالتميزتجديدةطريقةابتداعإلىام678عام

عليهتتلمذوقد.الستةالأقلامعليهاواستقرتوالانسجام

والسلطانان،عبداللهسيدأبرزهمتلميذاخمسينمنأكثر

لتعليمالأحديوموخصص،الثالثوأحمدالثانىمصطفى

تميزوقدللأغنياء،لتعليمهالأربعاءويوممجانا،للفقراءالخط

واللإخلاص.والتواضعوالزهدبالقناعة

قلدها،تعلقكلوحةالنبويةللحليةمصممأولكان

الأجزاءمنوعددامصحفا25وتركطويلا،الخطاطون

إبداعهمراحلأفضلوكانت،والأنعامالخيراتودلائل



الأخيرةسنواتهفيأصيب.أم688و6781عاميبين

ممارسةإلىوعادمنهشفىثمالنصفى(،)الشللبالفالج

لماسطخبول.ودفنسنواتثلاثبعدتوفيحتىالخط

العربي.الخط:أيضاانظر

بمالعفن،السرخسبمالبوغانظر:.البوعيةالحافظة

.النبات

والطرقالشوارعفيالركابتنقلمصكبةالحا!لة

المدارسإلىلتنقلهمالناس!ملايينعليهايعتمد.الرئيسية

كثيريستقلهاكماوإياباذهاباوالعملالتسوقومناطق

بينللسفرأوخاصةبرحلاتللقيامأيضاالناسمن

.المدن

وذلكمختلفةبأحجامالحافلاتالمصانعأصحابيصمم

بعفالحافلاتفتحتوي.حملهيجبالذيالركابلعددتبعا

ركابثمانيةلجلوستكفيالتيالمقاعدمنقليلعددعلى

،الركابمنكبيرةلأعدادأخرىحافلاتتتسعبينمافقط،

.الركابمنآخرعددلوقوفمتسعمعراكبا،07إلىيصل

وتسير.البنزينأوالديزلبزيتالحافلاتمعظمتسير

تؤخذالتىبالكهرباءالترولىبتعرفالتيالحافلاتبعض

مفاصلذاتالحافلاتوبعض.المركبةفوقعلويةأسلاكمن

.مرنبغطاءمتصلينقسمينعلىتحتويأنهاأيبممترابطة

الحافلاتخدمةأنواع

الحافلاتخدماتمنرئيسيةأنواعأربعةتوجد

المحليةالحافلات2-المدنبينالعاملةالحافلات-أ:وهي

الخاصط.الحافلات-4المدرسيةالحافلات3-

علىالركابلحملمناسبةوهي،طابقينذاتلندنحمافلاتمنكثير

ل!دد.داحلالمحليةالخطوط

15فلةلحاا

الحافلاتتنقل.المدنبينالعاملةالحافلات

بينوالطرودالبريدتنقلالأحيانبعضوفي،الركاب

المدنبينالحافلةرحلاتتكون.الصغيرةاوالكبيرةالمدن

جبطويلةأو،واحدةساعةتستغرقبحيثقصيرةإما

الحافلاتتحملالأقطارمنكثيروفى.أيامعدةتستغرق

مماأكثرالطويلةالرحلاتفىالركابمنكبيراعددا

لمسافاتتسيرالتىالحافلاتبعض.القطاراتتحمله

بهاتوجدكما،مكيفةتكونالبلدأنبعضفي،طويلة

الوجباتعنفضلا،وحماماتللتسليةفيديوأجهزة

نأغير.للركابتقدمالتيوالشرابالطعاممنالخفيفة

حيث،راحةأقلالعالممنكثيرةأجزاءفيبالحافلةالسفر

بعضيقفكماأحيانا،سطحهاعلىالركابيزدحم

داخلها.الراكبين

مثل،معينةمنطقةداخلفقطوتعمل.المحليةالحمافلات

بعضفى،الكبيرةالمدنوفي.المقاطعةأوالمدينةحدود

عملهمأماكنإلىالناسالافالحافلاتتنقل،البلدان

خلالبالحافلةالناسمنكبيرةأعدادوتسافروإيابا،ذهائا

الظهر.وبعدالصباحساعاتفيالشديدالزحامفترة

التشغيليةالتكاليفعادةالركابأجرةمنالدخللايغطي

المناطقفيالحالهووهذا.كاملةالمحليةالحافلةلخدمات

الوحيدةالوسيلةالحافلةتشكلحيثخاص،بوجهالريفية

بتشغيلالمحليةالحكومةأوالمدينةتقوموقدفيها،العامللنقل

المحليةالحافلاتخدماتأما،عامةكخدمةالمحليةالحافلات

عليهاتحصلالتيالماليةبالإعاناتمدعومةف!الأخرى

الضرائب.أموالمن

تقومأم979عامأنتشتالتيالجماعيللنقلالسعوديةالشركة

وبعضالسعوديةبينخارجيةخ!هوطولهاوخارجيا،داخليالالنقل

العربية.الدول



ةسور،قهلحاا52

ذهاباالمدارلرإلىالطلابتنقل.المدرسيةالحافلات

حافلاتهابتسييرإماالمدارستقوم.المدرسيةالسنةخلالوإيابا

طلابها.لنقلالحافلاتشركاتمعبالتعاقدأو،الخاصة

وحافلاتالمطار،حافلاتوتشمل.الخاصةالحافلات

بهيئالمطارحافلاتتعمل.السياحيةوالحافلاتالاستئجار،

.والفنادقالمؤتمراتمراكزمثل،الأماكنوبعض،المطارات

الحافلاتوتسلك.الجماعيةللرحلاتالحافلاتتؤجركما

المناظررؤيةمنالعسياحلتمكينخاصةطرقاالسياحية

السياحيةالحافلاتبعضالسفرشركاتتستأجر.المحلية

الحافلاتهذه.الإجازاتفيالسياحيةالمجموعاتلنقل

المشاهدمنهيالسياحيةالرحلاتفىالسياحتنقلالتى

وغيرها.أوروبافيالمألوفة

الحافلاتأهمية

النقلوسائلعلىبهاتتفوقعديدةمزاياللحافلات

وأالسياراتأوالطائراتعنالحافلاتتتميزإذ.الأخرى

الذيالوقودوبقلةتشغيلها،تكاليفبانخفاضالقطارات

نأكما،معينةلمسافةالركابلنقلالحافلةتستهلكه

.السياراتمنأماناأكثرتعدالحافلات

النقلأشكالأرخصالحافلاتتقدمالفقيرةالبلدانفي

فىالمروراختناقتخفيفعلىالحافلاتوتساعد،الآلى

علىالناستشجيعإلىكثيرةمدنوتسعى.المزدحمةالمدن

أكبرعدداستخدملوإذبمالسيارةمنبدلابالحافلةالسفر

علىالسياراتعدديقلفسو!،الحافلةالمسافرينمن

إلىبالتاليالسياراتا!متخدامتخاقصو!سيؤدي،الويق

الهواء.تلوثتقليلوإلىالوقود،توفير

،الناسمنمعينةفئاتالمحسنةالحافلاتخدماتتفيد

خصوصية،سياراتاقتناءلايستطجعونالذينوبخاصة

بعضفىالمسنونويستطيع،والمعاقينالمسنينوكذلك

مجانا.بالحافلةاسمفرالب!دان

الشركاتمنكلتديرهاالتىالحافلاتتخضع

إلىالأقطار،جميعفىالعامالنقلومؤدسسات،الخاصة

الحافلاتركوبأجورتحددالتى،الحكوميةالتنظيمات

علىيتعينالأقطارمنكثيروفى.وخدماتهاوخطوطها

والفحوصالقيادةاختباراتاجتيازالحافلاتسائقي

أيضا،أخرىأموراالحكوميةالتنظيماتوتتناول.الطبية

أسذيناالركابوعددبها،المسموحالسرعةحدودمثل

وكذلك،العامةالسلامةأوالأمانومعايير،الحافلةتحملهم

الحافلة.سسائقعملساعات

لاريخيةنبذة

القرنأوائلفى.الخيولتجرهاالحافلاتأولىكانت

تعرفالمركباتهذهأصبحتالميلاديعشرالتاميع

الحافلاتخدماتبدأتبريطانياوفي،العموميةبالحافلات

عشرالتاسعالقرنمنالعشرينياتفيالخيولتجرهاالتي

.الميلادي

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتفى

القطارعرباتالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىاخترعت

علىتسيرالحافلةنوعمنمركباتوهى،الكهربائى

العرباتهذهأصبحتوقد.الحديديةالسككقضبان

التيالحافلاتظهرت.بالترامأخرىأقطارفيتعرف

التسعينياتفيمرةلأولالداخليالاحتراقبآلاتتعمل

الحافلةاستخدامبدأ.الميلاديالتامئكلشرالقرنم!

أما،ام119عاممنذإنجلتراشى)التروأطى(الكهربائية

تسيروالتيوالطابقينالواحدالطابقمنالمؤلفةالحافلات

الخمسينياتمنذالاستعمالشائعةأصبحتفقدبالمحرك

مريحابالحافلةالسفريكنلم.الميلاديالعشرينالقرنمن

التيالقاسيةوالإطاراتالوعرةالطرقبسببالبدايةفي

القرنمطلعمنذولكنتستخدمها.الحافلاتكانت

نظراراحةأكثرالحافلاتأصبحتالميلاديالعشرين

بالهواء.المملوءةالإطاراتواستخدامالجيدةالطرقلوجود

فيالصناعيةالأقطارفيالحافلةخد!اتأخذت

،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتفىالتراجع

خاصة.سياراتباقتناءالناسمنكثيرقيامبسببوذلك

منأكبرعدداالمدنبينالعاملةالحافلاتتنقلذلكومع

شركاتبعضأعادتالحاضر.الوقتفىالمسافرين

ال!!ربائيةالحافلةعرباتتسييرالمدينةفيالعاملةالحافلات

تسعىالمرور.وازدحامالهوائيالتلوثلمقاومة)الترام(

كى،الحافلةأجرةتخفيضإلىأحياناالحافلاتشركات

المسافرين.لدىشعبيةأكثرالعامالنقليصمبح

النقلبمالكهربائيةوالحافلةالترام:أيضاانظر

.عحلاتوالموا

الكريمالقرآنسورمنالحاقةسورة6.سور،الحا!

،والستونالتاسعةالشريفالمصحففىترسب!ا.المكية

الحاقهتسميتهاجاءت.آيةوخمسوناثنتانآياتهاوعدد

والمكذبين.القيامةأهواللبيان

تثبيتفيهاالمكيةالسورسائرشأنشأنهاالحاقةسورة

عنوتحدثتوأهوالها،القيامةوتناولت،والإيمانللعقيدة

،لوطوقوموثمود،عاد،قوممثللهمجرىوما،المكذلين

.الطغاةمنوغيرهم،نوحوقوم،وفرعون

والمكذبينالقيامةأهوالببيانال!صيمةالسورةابتدأت

تناولتثموالعناد.الكفرأهلبهتعالىاللهعاقبومابها،

ثمالصور.فيالنفخعندتكونالتىالوقابوالفجائع

،المفزعاليومذلكفيوالأشقياءالسعداءحالذكرت
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،والإنعامالإكرامويلقى،بيمينهكتابهالمؤمنيعطىحيث

.والهوانالذلويلقى،بشمالهكتابهالكافرويعطى

ماوصدق،الرسولبصدقالبليغالقسمالسورةوتناولت

صدقعلىالقاطعالبرهانذكرتثم.اللهمنبهجاء

عليه.نزلكماالوحيتبليغهفيعدطالرسولوأمانة،القرأن

للمؤمنينرحمةأنهوبيان،القرآنبتمجيدالسورةوختمت

الكافرين.علىوحسرة

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرا!:أيضاانو

الكريم.القرآنسور(؟وسوره

الحاكم.اللهعبدأبوانظر:.اللهعبدأبو،الحاكم

الدروز،انظر:.الفاطمياللهبأمرالحاكم

العبيديون.الفاطميون

898هـ،378-)285أحمدأبوالكبير،الحاكم

إسحاقبنأحمدبنمحمدبنمحمدم(.889-

الحافظالإمامالكبير.الحاكم،الكرابيسي،النيسابوري

العلم.بحورمنكان،خراسانمحدث،الثبت،العلامة

كثير،الصنعةهذهفيعصرهإمامهو:عنهالحاكمقال

والأسماءالصحيحشروطمعرفةفىمقدم،التصنيف

مشة،وعشريننيفابنوهوالحديثطلب،والكنى

وليمصر،يدخلولم،والشام،والجزيرة،بالعراقوسمع

مفيدامسجدهولازم،استعفىثمطوس،ثم،الشامقضاء

هـ.37.عامبصرهوقدكف.والتصنيفالعبادةعلىمقبلا

وغيرهما.والعللبموالكنىالأسماءمنها:تصانيفله

.الفونوغرافانظر:.كىالحا

الطورمننوعالحاكيالطائر.الطاشالحاعي،

وقد.الأخرىالطورأصواتبتقليدهمشهورالأمريكية

كاروليناولايةفيحاكطائرعنطبيعيتاريخعالمأخبر

عشرفيالطيورمنمختلفانوعا32غناءقلدالجنوبية

الأكثرالأغرودةنفسهالحاكىالطائرأغرودةوتعد.دقائق

هذهتعيعقالطور.غناءمختلفبينالبراعاتفيتعددا

وأمريكا،الوسطىوأمريكا،الشماليةأمريكافىالطيور

فقط.الجنوبية

وضارب،اللونأبيضالشمالىالحاكىالطائرصدر

جناحيهلونأما.باهتةرماديةريشهطبقةبينما،للرمادي

للذكورأنكمابيضاء.علاماتمع،داكنفرماديوذنبه

الطائرينموأقل.بياضاللأنثىأنإلا،الألواننفسوالإناث

طويلوهوتقريبا.سم25طولهليصلعادةالحاكي

والذنب.الجسمونحيف

الطيورتستطجعوالبذور.لالحشراتأفراخهيغذيالحاكيالطائر

الطيور.منكثيرةأنواعاصواتتقليدالحاكية

والأشجار،الأجماتفيأعهشاشهاالطيورهذهتبني

بالشعر،تكسىالاعشاشأنكما.والشجيراتالمنخفضة

مستإلىأرلغمنالحاكيةالطوروتضع.النباتيةوالمواد

أبيضأو،الباهتةللخضرةضاربأزرقلونها،بيضات

الحاكيةالطيوروتساعد.البنىباللونمرقطة،المزرقةضارب

ماوكثيرا.الضارةالآعشابوبذورللحشراتبأكلهاالناس

الواقفة،السياراتمحركاتتبريدأجهزةمنالحشراتتلتقط

تأكلأنهاكما.التغذيةعاداتفىحديثاتغييرايشكلمما

أحيانا.الفواكهمحاصيلتتلفوقد،البريةالفواكهأيضا

فتراتفيوبخاصة،عدوانيةالحاكيةالطورتكونأنويمكن

عنالحاكيالطائريدافعماكثيراالشتاء،وفي.البيضحضن

.الاخرىالطيورتعديضدالمفضلغذائهمصدر

حينصاحبههيئةدبيانيذكراسمالنحاةعندالحال

أقبلنحو:فاعلا،هيئتهالمبينيكونوقد.الفعلوقوع

وأدافئا،الحليبشربتنحو:مفعولأ،أوراكبا،الفارس

هيئةأو،متحابينمنافسهاللاعبصافحنحو:معا،هما

ونحو:مكتوفا،المجرمعوقبنحو:،الفاعلحكممافي

المفعولحكممافيهيئةبيانأومنفردا،انطلاقكأعجبني

مكسورا.الكرسيعلىجلعستنحو:

نحو:،متنقلةمشتقةنكرةتكونأنالحالفيوالأصل

فتكون،الأصلغيرعلىتأتيوقدمسرعا.صديقىقابلت

مؤولةجامدةتأتىوقد.وحدهباللهأمنتنحو:،معرفة

يداالسلعةبعتهأوأسدا،بكركهرنحو:،مشتقبوصف

مؤولةغيرجامدةتأتيوقدرجلا،رجلاادخلواأوبيد،

نحو:أوبدينار،رطلاالعسلبعتنحو؟،مشتقبوصف

غيرثابتةصفةتأتيوقد.2:يوسصعربيا!قرآناأنزلناهإنا)

رحيما.أبوكهذانحو:،متنقلة
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هيئته،الحالتبينالذيالاسمهو.الحالصاحب

أماميجلسأخيرأيتنحو:معرفةيكونأنفيهويشترط

وأبوصفتخصصستإنالمعرفةتقديرفينكرةأو،داره

مررتنحو:أومبتسما،بررجلاستقبلتنحو:غيره

جملةأو،مفردةت!ضنقدوالحال.مهشمةجديدةبسيارة

جملة.شبهأو

جملة،ولاشبه،بجملةليمستماهي.المفردةالحال

واجهانحو:والعدد،النوعفيصاحبهاتطابقأنوشرطها

قوية.الصعابواجهيونحو:،قويينالصعاب

فىويشترط،فعليةأواسميةوتكون.الجملةالحال

،الحالبصاحبيربطهارابطعلىتشتملأنالحالجملة

متربصوالعدونغف!لننحو:واوا،يكونقدالرابطوهذا

وأ،الإتقانشعارهالصانعيعجبنىنحو:ضميرا،أوبأمتنا،

وهمديارهممنخرجوا...)نحو:معا،والضميرالواو

وبعدصفاتالنكراتبعدفالجمل243.:البقرة...!ألوف

الجملة.انظر:.أحوالالمعارف

الطيوررأيتنحو:،الظرفوهى.الجملةشبهالحال

شاهدتنحو:والمجرور،الجارأووالزهر،أصشجرابين

شبهعاملحذفويجبال!جتماع.قاعةفىالمؤتمرين

)مستقر(.أو)كائن(،وتقديرهحالأ،تقعالتىالجملة

حكمه،مافيأوفعلالحاليتقدم.الحاللصب

وهو،حدوثهعندصاحبهاهيئةالحالتبينالذيوهو

فحكم.العاملويسمىالحالفىالنصبيعملالذي

فيوالأصل.الحاليةعلىتقديراأولفظاالنصبالحال

لاردا،الماءشربتنحو:فعلا،يكونأنالحالعامل

أماممنتظماجالسالسائقنحو:وصفا،يكونوقد

القرآنقراءةنحو:مصدرا،يكونوقد،القيادةعجلة

أفض!.منجما

الوصفيةفيوالنعتالحالتتفق.والنعتالحال

بينمادائما،منصوبةالحالأنفيويختلفان،والاشتقاق

نأفىكذلكويختلفان،الإعرابفىيتئمنعوتهالنعت

ذلك؟لايشترطبينما،التعريفصاحبهافييشترطالحال

متنقلةصفةالحالأنالاختلافأوجهومن،المنعوتفى

حالآتقعالتيالجملةفيويشترط،ثابتةصفةالنعتبينما

بعدتكونأنتمضفةالتىوفي،معرفةبعدتكونأن

برجلمررتونحو:،يركببالرجلمررتنحو:،نكرة

نحو:،فيتماثلانجامدينوالنعتالحالتأتىوقد.يركب

حالأسدافإنأسدا،رجلارأيتونحو:أسدا،ارجلكر

الثانية.فيونعت،الأولىفى

اسمانأنه!افىوالتمييزالحاليتوافقوالتمييز.الحال

الحالتجيءفقدبمثلاثةفيويختلفان.منصوباننكرتان

والحالمفردا.اسماإلالايكونوالتمييزجملةشبهأوجملة

المديرأقبلنحو:،الذواتيبينالتمييزبينما،الهيئاتتبين

بينتمبتسمافكلمةتمرا،صاعااشتريتونحو:مبتسما،

المكيلذاتفبينتتمراكلمةأما،الإقبالعندالمديرهيئة

التمييزوحق،الاشتقادتىالحالفىوالأصل.بالصاع

فارسا،درهللهنحو:فيبالتمييزالحالتشتبهوقدالجمود.

وإنما،هيئةبيانبهيقصدلملأنهتميزوماشابههالمثالفهذا

فإنضمنا،مفهومةوالهيئةمنه،المتعجبجنسلبيانذكر

،الحالفى!ذاولايصئلصح،،فارسمندرهلله:قلت

التمييزهوفارساوليس،ضاحكمنيوسفجاء:فلايقال

لله:والأصل،حذفهبعدعنهنابتصفةهووإنما،حقيقة

التمييز.انظر:فارسا.رجلادره

بعضفيمنصوباالمصدروقعلقدوالمصدر.الحال

ذلك:فمنحالأ،فأعرببمشتقتأويلهوصح،العبارات

الرجلجاءنحو:،عاملهنوععلىيدلالذيالمصدر

الأستاذعنالدرسوأخذت،فجأةعليناوطلعركضا،

علىالدالةألبعدالمنصوبالمصدر،ذلكومنسماعا.

فهما.الرجلأنتنحو:مصحوبها،فىالكمالمعنى

أنتنحو:مبتدؤه،بهمشبهخبربعدالمنصوبوالمصدر

علماأمانحو:أما،بعدالمنصوبوالمصدرشعرا.زهير

فعالم.

النحو.أيضا:ان!

الكليةالبودى(بم)الجهازالإنسانجسمانظر:.الحالب

(.البولالكليتادتفرر)كيص

البخار.انظر:.الغاريةالحالة

حامد.أبو،الأسطرلابيانظر:.الأسطرلابيحامدأبو

حامد.أبو،الأسفرايينيانظر:.الأسمراييديحامدأبو

هـ،565-)473الغرناطيالأندلسىأبوحامد

عبدالرحيمبنمحمدأبوعبداللهام(.0801-017

غرناطة،فيولد.الأندلسيالغرناطيالقليسىالمازني

سنةبدأهاالتيبرحلاتهأبوحامداشتهر،دمشقفيوتوفي

وطنهإلىرجعثممصمرإلىبرحلتهأم411هـ،805

ومكثبغدادوزار.أم171هـ،151سنةأخرىبرحلة

ومصبقزوينبحرإلىووصلإيرانوزار،أعوامأربعةبها

واشتهر،خوارزمإلىرحلاتبثلاثوقامالفولجا،نهر

هذاويجمع.الإعجابونخبةالألبابتحفةبكتابه

هوآخركتابحامدولأبي.والخيالالحقيقةبينالكتاب

أخرىكتبوهناك،المغربعجائببعضعنالمعرب

الخلوقاتعجائبمثل:تأليفهمنليمستلكنهالهتنمسب
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جغرافياحامدأبويكنولمالبحار،أسفارفيالكباروتحفة

ذللثهوإنما،فحسبرحالةولاخالصاعجائبياأوصرفا

كله.

حامد.،الغابدانظر:.الغابدحامد

-5801هـ،505-054)الغزاليحامدأبو

أبومحمد،بنمحمدبنمحمدالإسلامحجةأم(.111

وصيفرباهصبئا،أباهوفقدطوس،فىولدالغزاليحامد

يعيشخيريةمدرسةفيوضعهثمالزمنمنفترةصوفى

الفرامدي،علىالتصوفوتعلمنيسابور،أتى.وشعلم

نظاممجلسأتىثم،الحرمينإمامعلىوالكلاموالفقه

أقامحيثأم(،0هـ)47885سنةالسلاجقةوزير،الملك

بغداد.نظاميةفيأستاذاالوزيربعدهاعينه،سنواتست

أثناءهامرهـ(-488)484سنواتأربعبغدادفيدرس

حيثبمالفلاسفةمقاصدهما:كتابينوألفبشكوك

الفلاسفة،وتهادتسينا،وابنالفارابيفلسفةعرض

عشرالزهدومارسبغداد،ترك.الفلسفةهذهانتقدحيث

التعليماعتزلنيسابور.فيالتعليمإلىبعدهاعاد،سنوات

موته.حتىعزلتهفيوظلأم601هـ،005سنةبعد

نافذ،الفلاسفةبمقالاتمحيطكبيرمفكرالغزالي

يكنلمأنهمنالرغموعلى.وأهلهالمجتمعفيالبصيرة

أملهمنهاأخذأنهإلا،والطبيعياتالرياضياتفيمقتدرا

فكانالخالصةوالفلسفةالمنطقفيأمابراهينها.بصحةوأقر

الدين،لنصرةالمنطقاستخدمأنهغيرأعلامها،منعلما

العقليالاستعدادذويتضللأنهاالفلسفةعلىوحمل

تهافتهـ(،)487الفلاسفةمقاصد:كتبهأهمالقاصر.

الاعتقادفيالاقتصادبمالمستظهريهـ(بم)488الفلاسفة

الولد،أيهاهـ(بم)488الدينعلومإحياءهـ(بم)488

هـ(؟05)2الفحلالمنالمنقذهـ(بم05)1الولديةويسمى

)بينالكلامعلمعنالعوامإلجامهـ(،05)3المستصفى

وغيرها.،هـ(405-505

أم(.120-؟هـ،304-؟)الوراقحامدابن

بالوراقعرف.الوراقحامدبنعلىبنحامدبنالحسن

الحرفة.بهذهويتكسبالكتبينسخكانلأنه

والعامة.السلطانعندمقدماعفيفاورعاشيخاكان

عرف.عصرهفىومفتيهموفقيههمالحنابلةمدرسوكان

العلماءاختلافمواقعومعرفة،الحنبلىالمذهبفيبتبحره

الشافعى،بكروابي،مالكبنبكرأبيعنالعلمأخذ.فيه

سالمبنوأحمد،الصوافبنعليوأبيبكرالنجار،وأبي

العلم،عنهأخذواالذين،تلاميذهأبرزمنوكان.الحنبلي

فيالجامع:منهاكثيرةمؤلفاتلهالفراء.يعلىأبوالقاضى

شرح،الأجوبةوتهذيبجزء،أربعمائةوهوالمذهب

عطشاتوفي.الفقهأعمول،السنةأصولشرحبمالخرقي

مكانوهو،الحزونواقصةبقربالحجلاداءخارجوهو

القرعاء.بعدمكةبطريق

)القابديةالبشريةالأجناسانظر:.المرضحامل

(.المعديةالأمراض)انتشارالملرصالزحمار،(بمالوراثيةللأ!راض

متحركةقاعدةتستخدمسفينةاتالطاشطملة

أقوىتعتبرالطائراتمنالضاربةبقوتهاوهى.للطائرأت

القممالطائراتحاملاتماتسمىوكثيرا،حربيةسفينة

وناقلات.المسطحةالواسعةسطوحهابسببا!لسطحة

.الطائراتحاملاتمنالأكبرالوحيدةالسفنهىالنفط

المدافعمنمحدوداعدداالطائراتحاملاتتحمل

ضدللحمايةالدفاعيةالقذائفأوللطائراتالمضادة

مععادةالطائراتحاملاتوتبحر.وقذائفهالعدوطائرات

والغواصات،والمدمرات،الطراداتوتقوم.الأخرىالسفن

سفيسةالطائراتحاملة

قاعدةتعملحربية

النفاثةللقاذفاتمتحركة

والأنواعوالمقاتلات

الطائراتمنالأخرى

كارلوالحاملة.الحربية

جزءهي)يسار(فين!ون

حاملاتمننيميتزفئةمن

الأمريكية.البحرية



الطائراتحاملة56

الحربيةوالسفنالطائراتمنالطائراتحاملاتبحماية

قوةالأسطولهذامثلويسمى.المعاديةوالغواصات

قتالية.مجموعةأوالطائراتحاملةواجب

سطحيسمىمكانعلىوتهبطالطائراتتقلع

الطائراتحظيرةفىوتخزينهاإصلاحهاشمكما،الطيران

أطائراتاتنقلكبيرةمصاعدوتوجد.مباشرةالسطحتحت

فوقالتىالسفينةأجزاءجميعوتسمىاخر.إلىسطحمن

والملاحة،القيادةأبراجوتشمل،بالجزيرةالرئيسيالسطح

مالم،والمدخنةالرادار،وهوائيات،الاتصالاتومعدات

علىالجزيرةتكون.النوويةبالطاقةتعملالسفينةتكن

ويترك(.للأمامالمواجهالأيمن)الجانبالطيرانسطحميمنة

ورشيبالسفينةتوجدكما.للطائراتخاليااسحط!حباقى

وصالات،والمعيشةللسكنوغرف،للطائراتصيانة

والسفينة.الطائراتأطقموأفرادأصلطيارينوالطعامللطهي

.والطعاموالوقود،،والذخيرة،للقنابلمخازنبهاأنكما

التقليدية،الطائراتتنطلق.الطيرانعمليات

ىالرأ!والهبوطالإقلاعوطائرات،المروحيةوالطائرات

نأإلا.الطائراتحاملاتمن(ستول.)فالقصير

هوائيةسرعةإلىتحتاججداالوزنالثقيلةالتقليديةالطائرات

الخاصة.بقوتهاالطائراتحاملةمنتقلعلكىضخمة

تشبهبآلةالإقلاعمنطقةمنالطائراتتطلقالسببولهذا

المنجنيق.ان!:.المنجنيق

مما،الإقلاعأثناءعاليةبسرعةئراتالصاأحاملةتبحر

ويساعدالسفينةسرعةيمبالمقارنةالرياحسصعةمنيزيد

إقلاعها.أثناءالطائراتريخعفىذلك

عندماالرياحفيتنطلقالطائراتحاملةفإنكذلك

بسرعةتسيرالطائراتحاملةكانتفإذا.الطائراتتهبط

بسرعةتهبرياحفى(الساعةفىبحرئا)ميلأعقدة25

05تكونالسفينةسطحفوقالرياحسرعةفإن،عقدة25

الرياحفيعقدة001بسرعةتطيرطائرةفإنوعليه.عقدة

لس!بالنسبةفقطعقدة05هبوطسرعةلهاتكون

أربعةمنالمكونة()الإيقافالكبحأسلاكوتمسك.الحاملة

الهبوطمنطقةمنالخلفىالجزءعبرممتدةفولاذيةحبال

وتتوقف.الطائرةمنشدلىخلفيبخطاف،السطحعلى

.م19حواليمسافةعلىتماماالطائرة

مائلةهبوطأقسامالحديثةالطائراتحاملاتلدى

منالسطحثلثيالهبوطقسميشغلطيرانها.سطوحعلى

فوقويمتدللأمامالمواجهالأيسرالجانبنحوويميلالخلف

حبالتخطئأوخاطئباقترابتقومطائرةوأيالماء.

وتحلقالتقدمتواصلأنيمكنهاالخلفىبخطافهاالإمساك

يوجدالقديمةالطائراتحاملاتوفى.السطحعنبعيدا

نأغير.الإقلاعقسمعنالهبوطقسميفصلحاجز

بالطائراتوتصطدمالحاجز،تخترققدتهبطالتيالطائرة

فتتحطم.الإقلاعقسمفىالتي

قنابلوقاذفاتنفاثةمقاتلاتالطائراتحاملةتحمل

،استطلاعوطائرات،راداريةطائراتتحملأنهاكما.نفاثة

ويقسم.للغواصاتمضادةوطائراتوقود،وطائرات

اسمهافئةكلوتأخذ.فئاتإلىحاملاتهالبحريةسلاح

يقسمالمثالسبيلفعلى.الفئةتلكمنبنيتسفينةأولمن

منهيخمسفئاتإلىحاملاتهالأمريكىالبحريةسلاح

!انتربرايز،هوك،كيتينيميتز،:الأقدمإلىالأحدث

نيميتزفئتيمنالسفنوتعملوميدواي.،فوريستالو

الأخرىالفئاتحاملاتوجميع.النوويةبالطاقةوإنتربرايز

بالنفط.تعمل

ودوايتنيميتز،دبليوتشيسترالحاملةنيميتزفئةتضم

وهناك.روزفلتوتيودور،فينسونوكارلأيزنهاور،دي

الإيقا!أسلاك

الهموطموقع

الهواىأ!سلكا

رادللىا

ح!

!حميم!

ا!ائرةاممحنيق

لتظارلا!وبامصعدول

قلاعل!وا

3صح!بص

تقوم.الطائراتحاملةأجزاء

منوالهبوطدالإقلاعالطائرة

.الطائراتحاملةسطحعلى

بمنجميقمزودالسطعوهذا

للإقلاعخاصةأسلاك

برفعالمصاعدوتقوم.والإيقاف

وإنزالهاالحظيرةم!الطائرة

وتحتويديها.لتستقرإليها

الرادارمعداتعلىالحزيرة

.والاتصالات



75نبات،المخروطحاملة

الأمريكيةالطائراتحاملةسطحعلىللهبوطتستعدمقاتلة

.طائرة09تحملأنيمكنهاالتي،هوككيتيفئةسكولمحستليشن

اكتمالالمتوقعمننيميتزطرازمنإضافيتانحاملتان

سفينةأكبرنيميتزوتعتبر.العشرينالقرنأواخرفيبنائهما

المقياسوهذا.بالطنالمزاحالوزنبمقياسالعالمفيحربية

التيأوالسفينةبوساطةالمزاحةالماءأطنانعددإلىيشير

متريطن009.49تزيحنيميتزفالحاملة.السفينةتشغلها

م333طولهاويبلغ.الحمولةكاملةتكونعندماالماءمن

،طائرة09حواليتحملأنتستطجعكما،م77وعرضها

شخص.هو007حواليمنمكوناوطاقما

وكنستليشن،هوك،كيتيالحاملةهوككيتيفئةتضم

88ر04،كنيديالحاملةوتزيح.كنيدي.فوجونوأمريكا

الأخرياتتزيحكما؟الحمولةكاملةتكونعندماماءطن

تحملأنهوككيتيفئةمنالسفنوتستطجعطن.001/82

شخص.004.5وحوإليطائرة09إلى85من

فقط.إنتربرايزهىواحدةسفينةإنتربرايزفئةتضم

أولكانتفقدأم،619عاماكتملبناءهاإنوحيث

تزيحوهي.العالمفيالنوويةبالطاقةتعملطائراتحاملة

أنهاكما.الحمولةكاملةتكونعندماطئا040.19

لثسخص.ء،007وطائرة09حملتستطيع

ساراتوغا،و،فوريستالالحاملةفوريستالفئةتضم

الفئةهذهمنسفينةكلوتزيحوإنديبندانسورينجر،

تستيمكما،الحمولةكاملةتكونعندماطن002397

شخص.003.5وحوأليطائرة85حمل

سيوكورال،ميدوايالحاملةميدوايفئةتضم

كاملةتكونعندمامتريطن52لأ008منهماكلوتزيح

005.4وحواليطائرة75حملتستيمكما.الحمولة

شخص.

!طالعالمفىطائراتحاملةأول.كانتتاريخيةنبذة

سلاحأخذهاتجاريةسفينةكانتوقد.أرجوسإسإمإتش

هبوطأولحدث.ام619عامفيالبريطانىالبحرية

إتشالمحولالبريطانيالطرادعلىسفينةسطحعلىلطائرة

البحريةسلاحفيطائراتحاملةأولأما.فيوريوسإسإم

تمحجريفحمسفينةوهي،لانجليفهىالامريكي

.أم229عامالخدمةالحاملةتلكدخلتوقدتحويلها.

قامتأم(459-1)939الثانيةالعالميةالحربخلال

وكانت،طائراتحاملة051منأكثرببناءالمتحاربةالأم

منانطلقتالتيالطائراتوقامت.الحربفىالسفنأهم

الأمريكية،هاربربيرلقاعدةبمهاجمةاليابانيةالحاملات

بهاقامتاليابانعلىأمريكيةجويةغارةأولأنكما

قامتكذلك.هورنيتالطائراتحاملةمنقاذفات

فيالإمداداتقوافلبحراسةالبريطانيةالطائراتحاملات

أنهاكما.المتوسطالأبيضوالبحرالأطلسيالمحيط

الحربيةالسفينةإغراقمثلالأسطولأعمالفيشاركت

.بسماركالألمانية

الولاياتكانتالعشرينالقرنمنالستينياتفي

حاملاتمنكبيربأسطولتحتفظالتيهيفقطالمتحدة

أوجهاالأمريكيةالطائراتحاملاتقوةوبلغت.الطائرات

ما969وأم689عاممطوبين.الفيتناميةالحربخلال

.طائراتحاملة23يملكالأمريكيالبحريةسلاحكان

القديمة،الحاملاتمنالأمريكيةالبحريةتخلصتوقد

فئةمنالتكاليفالعاليةالعملاقةالحاملاتأدخلتبينما

القرنمنوالثمانينياتالسبعينياتخلالالخدمةإلىنيميتز

.الحاملاتمنكثيرمنالتخلصتمالحربوبعد.العشرين

والبرازيلوالأرجنتينفرنسامنلكلالبحريةسلاحويملك

طائراتحاملات،المتحدةالولاياتإلىبالإضافة

السوفييتىالبحريةسلاحطوروقد.التقليديةللطائرات

موضوعوكان،الطائراتحاملاتمنأسطولاالسابق

لإنزالفرنساوتخطط.وأوكرانياروسيامنكلبينخلاف

أواسطفيالنوويةبالطاقةتعملطائراتحاملات

منكلتملككما.العشرينالقرنمنالتسعينيات

المتحدةوالولاياتوأسبانيا،وإيطاليا،والهند،بريطانيا،

القصيرالرأسيالإقلاعذواتللطائراتطائراتحاملات

المروحية.والطائرات(ستول.)ف

الثانية.العالميةالحرب،البحريةأيضا:انظر

السيكاسيه؟انظر:.ئبات،المخروطحاملة

انحروطي.الصنوبر
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جميعفييوجد،أخرىلنباتاتمدمرنباتا!اصل

منغذاءهيأخذلأنه،طفيلينباتوهو.العالمأنحاء

اشبيع،فصلفيبذرةمنالحامولوينمو.الأخرىالنباتات

ممصاتطريقعنلهالمجاورةالنباتاتببعضيلتصقثم

،الساقمنالقديمةوالأجزاءالجذورتموتثم،صغيرة

الفصفصةنباتالحامولويدمرحرا.الحامولوتترك

وأالبيضاءأوالبنيةالخيوطمميقانهوتشبه.والكتانوالبرسيم

النباتاتحولالسيقانوتلتفالصفراء.أوالبرتقالية

متشابكة،كتلامكونةآحرإلىنباتمنوتتسلقالأخرى

تحمعاتفيتتكوناللونوبيضحاءصغيرةالحامولوزهرة

كثيفة.

.النبات:أيضاانظر

مائيةنباتاتمجموعةعلىيطلقاسمالماءطمول

معظمهاويسمو.العالمأنحاءجميعفيتنمومستنقعيةأو

علىبالدورقالشبيهة،ال!كياسمئاتوأ!االماء،في

جذور.لهوليسضعيفةساقوأطنباتوأوراقها.ساقها

سطحعلىاللونالأرجوانيةأوالصفراءالزهوروتقف!

.مباشرةالماء

توقعلأنهااللاحمة،النباتاتالماءحامولنباتاتتسمى

أكياسطولويبينشراكها.فيواليرقاتالصغيرةبالحشرات

بعوفة.تقتنصالماءحامولنتة

بابيغلقهفمكيسولكل.مليمتراتثلاثةأضباتاتاهذه

الشعيراتالحشرةتلص!وعندما.الداخلإلىيفتحشرك

.الخارجإلىللكيسالجانبيةالجدرانتقفزالفمحولالحساسة

الحشرةويجذبالشركبابيفتحجاذلامفعولأهذاويوجد

وتكرر.الحشرةهذهالنباتيهضمث!االكيص،داخل

أليوم.فىكثيرةمراتالطريقةهذهالأكياس

أحياناويصمونزنجيةغير،إفريقيةشعوبالحامدون

وذلكالمتوسطالبحرلحوضالتابعةالإفريقيةالشعوب

يقطخونها.التيوالمنطقةالفيزيائيةللخصائصنسبة

ويعيشون،اللونداكنةبشرةوذوو،القامةطوالوغالبيتهم

أثيوبيامنأجزاءذلكويشملإفريقيا،وشرقشمالفى

هذهمنالكثيرإنوحيث.والسودانالكبرىأ!محراءوا

الإبليرعونالحاميينغالبيةفإنزراعتها،لايمكنالمناطق

والماعز.الأغنامواوالمواشي

فيالحاميونأما،الحاميينمنالقدماءالمصريونكان

،السودانشرقفيالبجةقبائلفيشملونالحاضرالعصر

والأرومو،،والفولانىإفريقيا،شمالفىوالبربر

الحاميينلغاتوتسمىإفريقيا.شرقشىوالصوماليين

علىواضحبشكلينطقالتعبيرهذاأنإلاالحاميةاللغات

إلىتعودالحاميونيستخدمهاالتيواللغات.العرق

الأفروآسيوية.اللغاتمنالكوشيةالمجموعة

.الصومال،الفولانيونالبربر،:أيضاانظر

جة.لزجاا:لظرا.لحاويةا

المتعدقةالسابقة)المظرياتالانفعالإمبيدوقليزبمانظر:.اب

)المقدمة(.الجنس(بمبىلاهـالات

حدوثهايكثر،جدديةاضوأباتالعد،أوالشيابحب

منالاضطراباتتلكوتتكون.المراهقينبينعامةلصفة

الوجه،علىالغالبفيتظهر،الشوائبمنمتعددةأنواع

بقدروحدوثهاالظهر.وعلىالصدرمنالعلويوالجزء

حادايكونعندماالشبابحبأنغير،عاديأمرضئيل

المراهقينبعضويعاني.مستديمةجسديةآثارعنهتنتجقد

الأمر،الشبابحبحدةبهمتشتدعندماالضيقمنكثيرا

محفوفةتكونقدعاطفيةمشاكلعندهميولدالذي

.بالخطورة

بدايةفيالحالاتمعظمفيالشبابحبيظهر

يبدأعندماوذلك،عشرةالثالثةسنفيوبالتقريب،المراهقة

الموادوتتحكم.مراهقإلىبدنياالتطهورفيالطفل

نوعاإنإذالتطور،هذافيالهورموناتالمسماةالكيميائية

الجلد،فيالزيتيةالغددبتحفيزيقومالهورمونمنواحذا

-!-،
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.!حم!؟"

ادلداإ؟كا3ء!لحربا

وفىء"رر،المشريا

ا!ض؟كا!!3كا/،!!س؟عكالعدا

!!!!؟لأ!"

كاتى*هميةلزا

سابخ؟

!!كا!!!كبر!

جريبايوضح)أ(الشكل!أعلاه(موصهوكماالشبابحبتطور

انسيابتمنعسدادة()!الش!!وفي،زهميةوغدةعادياشعريا

وفي،المغلقالريتداحلالبكتيرليفتتكاثر،الشعريالجري!منالزيت

الجريبجدرانفتمفجرلالصديد،ينتمإلجرب)د(و)ج(الشكلين

)هـ(.الشكلموصميهوكماالصديدويخرحالنهايةفي

الزهمية،الغددتسمىالتيالغددهذهنمويزدادثمومن

الزيت.منمزيدافتنتج

علىتركيبوهو،شعريجريبفيغدةكلوتفرغ

فيالزيتيفرغالعادةوفي.بشعيرةيحيطكيسشكل

الجلد.سطحعلىتفتحمسايمخلالمنالجريب

الزيتفيتراكم،الأحيانبعضفيالمساماتوتتجعد

السوداءالبثرةمايسمىالمتجعدةالمساموتكونداخلها.

لرأسالأسوداللونويتكون.الرأسالبيفاءأوالرأس

تعرضهعندسوادايكتمسب،عاديجلديصباغمنالبثرة

الصديدكانإذايتكونفإنهالأبيضالرأسأماللهواء.

الهواء.بدخوللاتسمحبدرجةمتجعدا

بالصديدمملوءةصغيرةكرويةفوأيضاتتكشفوقد

وهذه.الكيساتتسمىحمراءدقيقةفطرأوالبثور،تسمى

جرقيمولوهيالعدية،العصيةتسببهاوالكيساتالبثور

فتتولدالجلد،سطحتحتالشعيرأتمنبالقربتعيش

الاحمرأريعسببميكروبالتنتجالزيتفيالجرثومة

نأغير،مستديمةجروحآثارالكيساتتتركوقدوالصديد.

الثقب.أوللضغطتتعرضمالمآثارالاتتركالبثور

بمختلفالسيئةوالعاداتوالقلقالغذاءنقصإنويقال

كانوإن،الشبابحبظهورفىالسببهيأنواعها،

ولذلك.الجلديةألاضطراباتحدوثعلىطفيفاتأثيرها

،النوممنالكافيوالقسط،الأغذيةتناولفيالتوازنفإن

للبشرةمفيدة،المنتظموالاستحمامالتمارينإلىبالإضافة

حبحدوثمنعباممتطاعتهاديصأنهإلا،العامةوالصحة

يكنلمإن-الشبابحبعلاجويمكن.شمفاؤهأوالشباب

وأالبنزويل،بيروكسيدعلىيحتويغسولبوساطة-حادا

كما.طبيةوصفاتإلىتحتاجلاالتيالأدويةمنذلكغير

يزيدلأنهبمالوجهلتجميلالمكياجفيالإفراطعدميجب

.الشبابحبحدةمن

طبيب.بإشرافالحادالشبابحبعلاجوينبغي

حيويمضادباستعماليخصحأنالطبيبلهذاويمكن

عصيةتهاجمعلاجيةجرعةوهي،التتراسيكلينيسمى

فيتامينحمضاستعمالالممكنمنكذلك.الشبابحب

.جديدةشوائبظهورمنععلىليساعدللجلد)أ(

الدمل.؟الخراج:أيضاانظر

الاستوائيةالشجيراتمنلمج!وعةاسمالملوك!حب

حواليولها،الفربيونيةالفصيلةإلىتنتمي،الخضرةدائمة

آسياشرقيجنوبالملوكحبنباتاتوموطننوعا.51

الملونة.لأوراقهاالنباتاتوتزرع.الهادئالمحيطوحوض

رمحيةوهيسم،ا5إلى01منالأوراقطولويبلغ

تكونوقد.فصوصثلاثةإلىتتفرعأنهاأوالشكل

وأالأصمفرباللونعرضاأوطوللأمخططةأومرقطةالأوراق

يختلفوقدالأحمر،أوالزهريأوالأخضمرأوالأبيض

نفسها.النبتةفىكبيرااختلافاالورقةشكل

فيأصصفيالمنازلداخلالملوكحبنباتاتتزرع

الاستوائية.وشمبهالالمشوائيةالمعتدلةالمناطق

أجلمنالضوءمنكثيروإلىرطبجوإلىالنباتيحتاج

والتغيراتالرياحتياراتعنإبعادهويجب.الأوراقألوانإبراز

.المنازلداخليزرععندماالحرارةدرجاتفيالمفاجئة

البريالنباتانظر:.الورقموليئيالملوكحب

(.الورقمودينيالمدوك)حبالعربيةالبلادفى

م(.-.64؟هـ،؟-.2)المنذربنالحباب

منجليلصحابي،الأنصاريالجموحبنالمنذربنالحباب

عليطالنيأخذحيثالرشيدالرأيبذيلقبالشعراء،

ما"لمارأي:وقالرأيهعلىجبريلوأمنبدرمشورةيومبرأيه

والمكيدةالتربصأمورمنأمرفيوذلك،لملمالحبابقال

المشركين.بجي!ش

فيهبويعالذيالسقيفةاجتماعأيضعاألحبابشهد

فىماتسديد،رأيلهوكان،للمسلمينخليفةأبوبكر

.الخطاببنعمرخلافة

عة.ليراا؟(عاتليرا)االخنفساء:نظرا0حبلحياا

عمام(بدونلينجسم)ذورخويبحريحيوانالحيار

فيالحباريعي!والصبيد.،والنوتى،الأخطبوطيشبه
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!!سهـثو

القبضفىيستحدمهاماصةاناتبأسصوأمعلفة،أدرع01لهالحبار

الذي!.طر!عمدرعحفتالىولهدريسته،على

ويسبح،الأحيانأغلبفيسحيقةأعماقفىالبحارجميع

أسرابا.أوأفواجاتسمىكبيرةجماعاتفىغالبا

أ!وأشكاألوانهبمسرعةيغيرأنغالباالحباريستطيع

فىويوجدبها،يحيطبمالتمتزجالأخطبوطمثلجسمه

عشربالرأسويحيط،الذيلطرفعندزعنفتانالجسما

ذراعكلوفي،الأحرىمنأطولمنهااثنتان،أذرع

يستخدمهاالتيالماصةالمعستديرةالأسطواناتمنصفوف

قرنيقلملهالحبارأنكما،بفريستهوالإمساكالصيدفى

مابينالحبارمعظمحجمايتراوح.جسمهداخل)صدفة(

ويعد.ا،ذرع1ذلكفيبماطولأتقريباأم2وسم03

أضخممنأم8طولهيبلغقدالذيالعملاقالحبار

العالم.فياللافقاريات

وفكانتماما،كاملتانعينانالحباررأسفيويوجد

أنبوباشأسأسفلفيويوجد،ألمشانبهولسان،قويان

الموجودةالطياتبملءالحباريسبحقمع.أوعضلي

الد!وهذا،الأنبوبخلالدفعهثمبالماءجسمهبجدران

كيسبالحباريوجدكما.يتحركالحيوانيجعلالنفاث

عدو.أيمنالحباريهربعندماأسودسائلايقذفحبر

أيضاالحباريستخدمكماالحبار،الناسبعضيأكل

الحيتانبعضلغذاءرئيسيامصدرايمثللأنه،للسمكطعما

بالنسبةوباءالحبارحيواناتوتعتبر.الأمشانذات

تلتهماإنهاحيث،واشنجةالماكريلأسماكصيدلصناعات

.الأخرىالصغيرةوالاسماك،الأسعماكهذهمنالكثير

منبالقربالهادئالمحي!أمياهفىالعملاقةالحباراتتستى

وفيالأطلسيالمحيطشماليفيأيضاتوجدكمانيوزيلندا،

.أخرىأماكن

؟نحيوا،لنوتيا،لصبيدا،لارغونوطا:أيضانظرا

لمجط.ا،لرخوياتا؟لأخطبوطا

الجافةالمفتوحةالسهولفىيعيشكبير،طائررىاب

أعدادمنهوتوجد،الأمريكتينعدافيما،القاراتبجميع

حجمب!تمنهالواحدحجمو!راوحبإفريقيا،وافرة

عائلةالحبارىطيورتؤلفالكبير.الروممطوالديكالدجاجة

اثنانوهناك،الزقزاقطيورإلىوتنتسببها،خاصة

حاد،ببصرتتميزوهى،الحبارىطيورمننوعاوعشرون

أيةعندتهربحيث،بالجبنالمتصفةالطورمنأنهاإلآ

.والنباتاتبالحشراتالطورهذهوتتغذىللخو،بادرة

.القطقاطانظر:

منإفريقياوجنوبشرقفيالكوريالحبارىيعد

عشركجم.ثمانيةوزنهيتجاوزفقدوزنا،الطيورأكبر

وأسيا،أوروبافييعيقآخرنوعالفمخموالحبارى

الحبارىوجودويندر.كجمعشرثمانيةوزنهويجاوز

نظراأوروبا،وجنوبوسطأجزاءمعظمفيالضخم

واميع.نطاقعلىالمبيداتواستخدام،لموطنهلافتقاده

فلان:قولهممنهاجمةأمثالالحبارىفيوللعرب

أيامالطرمعتحسرأنهاوذلك،الحبارىكمدميت

فإذاريشها،نباتيبطئثمالريشتلقيأنوذلكالتحسير،

ومنهكمدا،فتموتالطرانعنعجزتالطيرسائرطار

الدؤلي:ال!سودأبيقول

الحبارىكمدميتوزيد

ملمأوأميةظعنتإذا

.الموتمنيقربأويموتأي

فيويبيضالماءيشربلاوالحبارى:الأزهريقال

الدهناء،جبالفينسيرظعناإذاوكسا:وقال؟النائيةالرمال

الأرئإلىبينمابيضهامنواحديومفيالتقطنافربما

إلىأ!نهاويضرب،بيضاتأرلغتبيضوهي،الثماني

.النعاموبيضالدجاجبيضطعممنألذوطعمها،الزرقة

العربيةللمملكةالكبيرةالجغرافيةللمساحةن!ا

تعدالتىالفويةالكائناتمنالكثيرموطنفهىالسعودية

التا!الطائفأبحاثمركزقامولذلكإحداها،الحبارى

منعددبإرلمسالالفطريةالحياةلحمايةالوطنيةللهيئة

مواطنهمنالحبارىطائرليضلجمعالميدانيةالبعثات

البيضتفريخأمكنوقدفيها،يعيمث!التيالصحراوية

الطورعددزيادةإلىأدىمماالحبارىصغاروتربيةبنجاح

الأعدادتوافرتوبذلكالمركز،فىالحبارىسربفي

التكاثريالسلوكعنمتعمقةدراساتلإجراءمنهالمطلوبة

الحياةلحمايةالوطنيةالهيئةانو:الأسر.فيالحبارىلطائر

نمائها.!االفطرية

البلادفيالبريالحيوانانظر:.العربيةالحبارى

)الطيور(.لعربيةا

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:.رويلليحياك

)الطيور(.
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منكبيرةعائدةمنواحدالحباكطائر.الحياك،

.النباتأليافمنمعقدةأعشاش!ببناءعرف!الطيور

.الحباكطيورمننوعا092منيقربماويوجد

.الحباكطيورعائلةإلىأيضاا!لنزليالعصفوروينتمى

إفريقيا،فيوبخاصة،القديمالعال!افىأساساوتعيعق

.والحبوبالبذوربالعصافيرالشبيهةالحباكطيوروتأكل

وصغارهاالحباكطيورإناثوألوانالتغريد،دائمةوهي

موسمفيوبخاصةفزاهيةالذكورألوانأمابعسيطة،

التكاثر.

فىكبيراضرراالزرأعيةبالمحاصيلالحباكطيورتضر

هذهوأكثرعددا.طيورهاأكثرمنلأنها،الإفريقيةالسافانا

مناطقفيتعيشالتيا!كويلياطيوروعدداشيوعاالطيور

.وقدالسنطواشسجار،الأشمواكسميكةالشجيراتبهاتكثر

ماإلىعددهايصلأعشاشاالطيورهذهمنجماعاتتبني

.واحدةشجرةفيعش004منيقرب

مننسجهمعلقا،عشايبيأفريقيا،جموبطيورمناللقنعالحبطك

معا.والغصيحاتالأعشاب

منبحلقةمبتدئا،التقليديالعشالحباكذكريبني

الجزءيبنيثميحملها،نباتعلىيعلقها،المنسوجالقش

وفي،اتجاهفيالمأوىغرفةليشكل،العشمنالخارجى

الطويل.والنفقالرواقبينما،المدخليمتدالاخرالاتجاه

جنوبفييعيشالذيالاجتماعيالحباكطائرويشتهر

يبنيإذ،الضخمةالمشتركةأعشاشسهبأبنيةإفريقياغربي

والأعشابالعص!يمن،المظلةشكلعلىمشتركا،سقفا

كوخحجمفيالسقفيكونماوكثيرا.شجرةفي

،أقسامإلىالسقفأسفلالواقعالجانبوينقسم.إفريقي

مجموعحصرتموقدالطور.منزوجمنهاكلأيسكن

ععثئا.59فبلغالواحدالسقففىالأعشالق

سعفأيضا،إفريقيوهو،الريفيالحباكطائريمزق

عشه.نسجفيالممزقالسعفيستخدمثم،بمنقارهالنخيل

شكلعلىعشاوالسريلانكىالهنديالباياحباكويبنى

كالنفق.طويلمدخلوله،الدورق

.الدوريالعصفور:أيضاانو

حولالخيوطبتداخلالقماشدصنعطريقةالحيا!

الحباكة.إبرمنأكثرأوواحدةإبرةباستخدامبعضها

الستراتذلكفىبماالطريقةبهذهالملابسمنوتصئثثير

والملابس.والقبعات،والأوشحةوالجوارب،الصوفية

لحجمهاتعودثمتنبسطلأنهامحبوبةبالحباكةالمصنوعة

أشياء،بإبداعالمحبوكالقماش!تشكيلويمكن.الأصلي

أشغالتزينكما.للزينةتستخدمالتيالجدأريةكالمعلقات

المعقوفة،بالإبرةالمصنوعةالنسجيةالأشكالبعضالحباكة

التنفيذوسيلةتكونوقد.النسيجبطريقةأو،المكرمياتأو

اليدوية.الطريقةعلىيركزالمقالهذاولكن،آليةأويدوية

الة.،الحباكة:أيضاانو

منالحباكةإبرأغلبطوليتراوح.تالخامط

صغيررأسوالاخرمدببأطرافهاوأحد،سم-35أ8

لإبروكان.ينتكثأوينتقضأنمنالقمالقليمنعمدور

هذهكانتوربماأطرافها،أحدفىمشبكالاولىالحباكة

منقطعأوالصغيرةالأغصانمنمصنوعةالأولىالإبر

بأطرافهااليومإبروتتسم.النحالمميةالأسلاكأوالعظام

البلاستيكأوالخشبأوالألومنيوممنوتصنع،الناعمة

حمسبالخيوطونوعالإبر،سمكتنويعويمكنغالبا.

الرفيعةالإبراختيارفيمكن،المطلوبالقمالقطبيعة

المادةهووالصوف.الخفيفللقماشالرفيعةوالخيوط

كالقطن،الأخرىالموادبعضأنعلى،للحباكةالتقليدية

مفضلة.أصبحتكالأكريليكالمصنعةوالموادوالحرير،

يساعدالخيوطمنأكثرأونوعينمنالمؤلفالنسيجوخيط

التنودغ.على
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باليدالمعقودةالعرزعليهااليالإلرةامسك.المقالةهذهفىموصوثهوكماأعرراصصمااعقدأولا:الحباكةغرزةتعملكيف

فيالتيالعلياالغرزةلياليمسىاليد!يالتيالإلرةطردأدخل.اليممىاليدفيالأحرىوالإبرة،اليسرى

.أدلاهالموضحةالحطواتوتتمعاليسرىلاليدالممسوكةالإلرة

حلالالشيجخيطاسحبحولللأمامالنسميجخطحرك

طردصمممتحدماالعلياالعررة.اليمنىاجدلاالإلرةطرف

اليمى.اجدافيالإبرة

ثلاتوتستخدأمسطحا،قماشابإبرتينالحباكةتنتج

الاشكالدائريةقطعلإنتاججانبيةرؤوسذاتإبرأربعأو

الدائريةالإبرالحباكونيستخدموقد.والتنورات،للجوارب

.الخيوطوملفات

منمحموعةللفالقمالقيصنع.القماشحبياكة

تسمىمحدد.عددفيواحدةإبرةحولالمعقودةالخيوط

وأعقدةفيالثانيةالإبرةوتدخلالعقد.طريقةالطريقةهذه

معينة.بويقةالنسيجخيطويلفواحد،وقتفىعقدتين

الثانية.الإبرةإلىالعقدةتمررعندماوتصعئالغرزة

الغرزةو،العاديةالغرزةهماالأساسيتانالغرزتان

الوقمنومئات،هاتينغيركثيرةغرزوهناك.المعكوسة

ا!لفلعةوالغرزة.للقمالقالتنوععنصروإضافةالغرزلربط

الجانبفيغالباوتستخدمالغرزوحداتأسهلهي

منالعنقخطوطوفي،الأكمامأطرافوفي،السفلى

.السترة

حمالةغررةتشملاليسار،إلىالمينمنمرتبةرائجةحباكةأنماط

صاعةليتستحدمالوحداتوهذه،الحبلوعرزة،والسلة،الجوار!

الممشولة.الملاسسعيرهاودى،والأوشحةالسترات

غرزةأعلاهالصورةتوصحالتيالإلرةمرالعلياالغرزةأنزل

هذهكرر،كاملةحباكة،لعرزةاحتفظ.اجسرىاباليد

.جديدةغرزةلكلالحطوات.الأحرىالإلرةعلى

واستخدام،الحبلغرزةأيضاالانتشار!ضيرةالغرزوم!

أهمية.التصميميزيدالختلفةوالملامسالأأ!انذاتالخيو!أ

تقليلها.أوالغرزعددبزيادةالنابخالقماشأشكالوتتنوع

تشملمكتوبةتصميماتالحباكينيتئأغلب

وهذه.اللغويةالاختصاراتمنموحدةمجموعة

الذيوالترتيب،المستخدمةالغرزأنواعتوضحأضصميماتا

بعدوشسكلهاالنسجيةالقطعةوحجمبه،تستخدم

اكتمالها.

ضلعهصغيرمربعشكلفينموذجاالحباحصونيضع

للغرزالمحددالعددعلىالخموذجويحتوي.سم8

والخيوطالإبرتنتجهالذيالواحدالسنتيمترفيوالصفوف

أحجامتكونعندمامهمةأضموذجاومعرفة.الغرزةونوع

اليدويةالحباكةفيالسحبقوةلأنمحددةالملابحه!

النوعتوافقعدمحالةوفيآخر.إلىشخصمنتختلف

الإبرةمقاسيغيرأنالحباكفعلى،النموذجمعالمحبوك

الخيطسمكيغيرأو،المستعملالخيطسمكليناسب

للكساءالمضبوطالمقاسيضمنفهذا.الإبرةمقاسليناسسب

يصبحجدا،كبيراالنموذجمقياسكانوإذا.المطلوب

مقاسكانإذاأما.أرفعخيطاأوأصعغرإبرةالمطلوب

أسمك.خيطأوأكبرلإبرةفنحتاججداصغيراالنموذج

نأغيرللحباكةالأولالمصدريعرفلا.تاريخيةنبذة

ولعل.قرونعدةكثيرةحضاراتمارستهاقدالحرفةهذه

ولأن.العربيةبالجزيرةتقريبام002عامبدأتقدالحباكة

،العربمعتتاجركانتالعربيةللجزيرةالمجاورةالشعوب

العالمفيالكثيرينلدىمعروفاالعملأسلوبأصبحفقد

التاريخ.ذلكتلتالتيالقرونفيالقديم

طرقالأوسطالشرقشعوبعنالأوروبيوننقل

ماتكونتوسرعان،الميلاديالسالغالقرنأثناءفيالحباكة

نهايةوإلىأوروبا.كلفىللحباكينوروابطاتحادات

لأ
ص

3
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مساويةصناعةالحباكةعدتفقد،الوسطىالقرون

قبلسنواتستلمدةيتتلمذأنالحباكعلىوكان.للنسيج

يظهرأنوعليه.الاتحاداتأوالروابطتلكفىيقبلأن

،المستديرةوالقلانسالجواربحباكةفىقدراته

ضمنالسجادأدخلأم206عاموبعد.والقمصان

.الشروط

الجنوبيةأمريكاإلىمعهمالحباكةفنالأسبانحمل

ربمالكن.عشرالميلاديالسادسالقرنفيالوسطىوأمريكا

فناوأصبح،هناكالناسبعضلدىمعروفاالفنهذاكان

المزارعين.عندالفراغوقتيمارسوعملاشائعا

ملابسلصنعالباردةالاجواءفيضروريةالحباكةتعد

الأنديز،جبالفيالبيروفيةالقبعاتأمثلتها،ومن،التدفئة

أيرلندا.فيالسمكصياديوسترات

وكما،الأقمشةلصناعةجهازالحباكةآلة.الة،الحياكة

عنالقمالقتصنعالحباكةآلةفإنيدويا،القمالقشغلشم

الواحدةربطهاثمالغزلفيحلهايسهلعقدتكوينطريق

عدداتستخدمالحباكةالةولكنالإبر.باستخدامبالأخرى

7و000.001مابينحباكةويمكنهاالإبرمنكبيرا

الحباكةآلاتوتصنع.الواحدةالدقيقةفيغرزةملايين

الرقيقةالدانتيلابينتتراوحالأقمشةمنمتنوعةمجموعة

المبينةالدائريةالآلةوفى.مذهلةبسرعةالقماشتنتجالحباكةآلات

أنبوبيةخيوطاتنتحوهى.دوارةأسطوأنةع!الإبرترتبأعلاه

الشكل.

الشائعةالحباكةآلةمنتجاتومن.الثقيلةوالبطانيات

والستائر.الملابسمنكبيرةومجموعةالجواربالأخرى

التياللحميةالحباكة:الحباكةآلاتمننوعانهناك

النئذاتالسدائيةوالحباكة،العرضيبالنسجتقوم

تريكوأقمشةالنوعينهذينمننوعكلوينتج.الطولي

الاخر.عنمختلفة

أقمشةوتنتج،متقاطعةغرزااللحميةالالاتتصنع

فيمرتبةإبرهاأنأيبمدائريةاللحميةالالاتومعظم.مرنة

تقومالأسطوانةدورانومع.دوارةأسطوانةعلىدائرة

الدائريةالالاتوتستخدم.أنبوبىشكلفيالقماشبصنع

القصيرةالجواربصناعةفيالصغيرةالأقطارذات

النسائية.والجوارب

أقمشةوتنتجالطوليبالن!جفتقومالسدأئيةالالاتأما

ومعظم.اللحميةالالاتأقمشةمرونةفيليستمسطحة

فيهاوترتب،مسطحةقاعدةذواتآلاتالسدائيةالالات

نأالحباكةآلاتمنلكثيرويمكن.مستقيمخطفيالإبر

معين.لطرازوفقاالقماشتنتجبحيثغرزاتضيفأوتلغي

التريكو.آلةأقمشةالأقمشةهذهوتسمى

وكانت.ام958عام،ليوليمالحباكةآلةاخترع

وفييدويا.وتعملمسطحةقاعدةذاتاخترعهاالتىالالة

مهندسوهو،برونيلإيسامباردماركقامام618عام

عاموفي.دائريةحباكةالةأولبصنع،بريطانيومخترع

بريطاني،نسيجعاملوهوكوتنوليملممجلأم864

تريكو.آلةأولاختراعبراءة

النسيج.،لجواربا:أيضانظرا

ا!بحارتارب)أجزاءالإبحارانظر:.السفيئةحبال

(.الشراعيةالسفن)عصرالسفينة("الشراعي

.الصوت؟الحنجرةأنظر:.الصوتيةالحبال

بنمحمدم(.-659؟هـ،-354؟)حبانابن

أبو،التميميمعبد،بنمعاذبنحبانبنأحمدبنحبان

المجود،،الحافظ،العلامة،الإمام،البستى،الدارمي،حاتم

.المشهورةالكتبصاحب،المؤرخ،المحدث،خراسانشسيخ

الموصلي،يعلىوأبا،سفيانبنوالحسن،النسائيسمع

ولي.وطائفة،الحاكموأبوعبدالله،مندهابن:عنهوحدث

عالماألاثار،وحفاظ،الدينفقهاءمنوكانسمرقند،قضاء

:البغداديالخطيبقال،.العلموفنون،والطب،بالنجوم

فيالعلمأوعيةمنكان:الحاكموقالفهما.نبيلاثقةكان

،الرجالعقلاءومن،والوعظ،والحديث،واللغة،الفقه

ومن،التصنيفكثيركان.كتبهلسماعإليهالرحلةوكانت

مناقب؟المؤرخينأوهامعلل؟الثقاتتاريخ:مصنفاته
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الصحابة؟،والتقاسيمالأنواع،الصجيحالمسندبمالشافعي

كتاب،المعجمبالكنى؟يعرفمنأساميبمالتابعين

وغيرها.المجروحين

يستخدم،عجينةأومسحوقأو،ملونسائلالحير

الحبر،أنواعمنآلافوهناك.والطاعةوالرسملل!ضابة

وأوالمجلاتالصحفطباعةفىمنهاالكثيرويستخدم

وتستخدم.السائلالحبرأقلامأوالجافالحبربأقلامالكتابة

قسشدمممطأكثر-وأنواعه-الحبرمنقدراالطاعةصناعة

.أخرىصناعةأي

وأوسائلملونةمادةمنالأحبارمعظمتتكون

الحبر.لونفتكون.الملونةالمادةهذهفيهاتذوبعجينة

فيتماماتذوبالتى،الأصباغمنالملونةالموادوتصنع

بينومنبها.عالقايظلالذي،الخضابمنأو،العجينة

الخضابالحبرصناعةفياستخداماالخضابأنواعأكثر

ويصنع.الكربوناسودأوالشاجيسمىالذيالأسود

وقودأوالنفطبحرقوذلكالسخاممنالسناجهذا

خرى19والأصباغالهواء.منمحدودقدرفيلهمشابه

الحبرصناعةفىواسعةبصورةالمستخدموالخضاب

واللازوردالأخضر(،أو)الأزرقسيابنالفتالويشمل

وكرومات،لأحمر()ايدالحدكسيدوأ،(لأزرق)ا

التيتانيومأحصسيدوثاني(،البرتقاليأو)الأصفرالرصاص

(.)الأبيض

فيتساعدالملونةالمادةفيهاتذوبالتيوالعجينة

العجينةهذهوتتكون.أخرىمادةبأيأوبالورقإلصاقها

الراتينجتسمىصلبةشبهموادأولهالونلاصلبةموادمن

.المذيباتتسمىسوائلفىتذوب(لزجةصمغية)مادة

الأحبارصناعةفيالمستخدمةالراتينجمادةومعظم

مصنوعةوراتيئللمراتالقلفونيةراتينجملحمثلبمتركيبية

منوالماء،،والنفط،والكحول.والاحماضالكحولمن

صناعةفيواسعنطاقعلىالمستخدمةالمذيبةالمواد

بممذيباتبوصفهاتستخدماكتيالزيوتوتشملالأحبار.

زيتأوالتانجزيتمثلالنباتيةوالزيوت،المعدنيةالزيوت

.الكتانبذر

فيتستخدمالتىالأحبارتلكيشمل.الكتابةحبر

الحبروأقلام،السائلالحبروأقلام،الجافالحبرأقلام

أحبارمعظموتتكون.الفنانونيستخدمهاالتيالخاصة

مذيبةموادفيالمذابةالراتينجيةوالموادالأصباغمنالكتابة

الماءهياستخداماالأكثرالمذيبةوالمواد.خفيفةرائحةلها

معظموتجف.المماثلةالكحوليةوالموادوالجليكولات

المادةالورقةوتمتصالمذيبةالمادةتتبخرعندماالكتابةأحبار

الراتينجية.والمادةالملونة

منمختلفةأنواعاالأقلاممنالختلفةالأنواعتستخدم

الجافالحبرأقلامفإن،المثالسبيلوعلىالأحبار.

لابصورةالحبرهذاصنعقدلزجا.سميكاحبراتستخدم

الحبرتنقلالتي،الدوارة،الدقيقةالكرةحوليسيلتجعله

.الورقإلىالقلمامن

مسحهايمكنأحبارامعينةجافحبرأقلامتستخدم

يمتصهلا،خضابعلىالأحبارهذهوتحتوي.بسهولة

الأحبارمعظممنالعكسعلىوهذا.بسهولةالورق

تلصقالراتينجمادةفإن،ذلكعنوعوضا.الأخرى

بعدويمكن.الورقةسطحعلىالأمرأولوحدهالخضاب

بالورقة.الإضراردونوالخضابالراتينجمادةمسحذلك

الحبرأقلامباستثناء-الحبرأقلاممعظموتستخدم

فإنالمثالسبيلوعلىكبير.حدإلىسائلاحبرا-الجاف

للسيولةقابلايكونأنيجبالسائلالحبرقلمفيالحبر

مخزنمنتمتدالتيالضيقةالأنابيبمننظامعبربسهولة

أقلامحبرمعظمويحتوي.الكتابةريشةإلىالقلمحبر

التنيكبحمضالممزوجةالحديدمركباتعلىالسائلالحبر

الماء.فيالمذاب

الخضابعلىعامةبصورةيحتوي.الطباعةحبر

حبرفىالمستخدمةالمذيبةوالمواد.الأصباغعنعوضخا

المادةفإن،المثالسبيلوعلىكبير.حدإلىتتنوعالطاعة

أساساتتكونالصحفطباعةحبرفيالمستخدمةالمذيبة

،الزيوتمنكثيرمنالعكسوعلى،معدنيةزيوتمن

ولكن،الورقتمسعندماتجفلاالمعدنيةالزيوتفإن

يمتصماسرعانالصحفتستخدمهالذيالمساميالورق

نسبيا.جافاالورقةسطحتاركاالمعدنىالزيت

بعضفيتسمىالتى،اللزجةالثخينةالأحبارتستخدم

.والمجلاتالكتبطباعةفيالعجينى،الحبرالأحيان

تسمىبعمليةجزئياالعجينيةالأحبارمعظموتجف

فيالموجودينوالزيتالراتينجيةالمادةأنأي،الأكسدة

الهواءفىالموجودالأكسجينمعكيميائياشفاعلانالحبر

العجينيةالأحبارمنكثيرويحتوي.صلبةمادةليشكلا

بعمليةتعجلوهي،المجففاتتسمىكيميائيةموادعلى

طريقعنالعجينيةالأحباربعضوتجف.الكيميائيالتفاعل

الورقويمتصالتبخر.طريقعنالآخروبعضهاالامتصاص

المذيبة،المادةتتبخرحينفيالحبر،بعضالموادمنوغيره

الساخنالهواءالأحيانبعضفىالطابعونويستخدم

التبخر.بعمليةللتعجيل

الأحبارالسيولةشديدةالأحبارتسمىماكثيرا

الموادصناديقبينتتراوحمتنوعةلطاعةوتستخدم،السائلة

البريد،طريقعنتردالتيالطلباتوكتالوجات،المطهرة

كبيرةكميةعلىالأحبارهذهوتحتوي.البلامشيكوأكياس
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المادةتتبخروعندمابالتبخر.أسالمساوتجفالمذيجةالموادمن

وتجف.بالورقوالخضابالراتينجيةالمادةتلتصق،المذيبة

للطابعينوتتيح،بسرعةالسائلةالأحبارهذهمعظم

.الكبيرةالسرعاتذاتالطباعةآلاتاستخدام

الحبروالصينيونالمصرلنقدماءاستخدم.تاريخيةنبذة

.م.ق0025سنةعنحالبأيةيقللا،قديموقتمنذ

مثل؟الطبيعيةالموادمختلفمنأحبارهميصنعونوكانوا

.والسخام،الكتانبذروزيتالشجر،ولحاء،التوتثمر

العفصةمنتصنعفكانتذلكقبلعرفتالتىالأحبارأما

التركيباتمنآلافوطورت.البلوطأشجارفيتنموالتي

معظمفإناليومأما.القرونعبرالحبربصناعةالخاصة

كيميائية.تركيبيةموادمنتصنعالأحبار

القلم.،السريالحبر:أيضاانظر

.عباسبناللهعبدانظر:.الأمةحبر

كانتالمسؤولينمنهيئةعضوالروماليالحير

وكانت.القديمةرومافيالدينيالنشاطأوجهعلىتشرف

وكان.الدينيةوالاحتفالاتالعطلاتموعدتقررالهيئة

الأنشطةكانتإذامالمعرفةالهيئةيستشيرونالرومانيون

الكهنةمجلسوكان.مقدسلقانونوفقاتقامالمقررة

النهايةوفي.الهيئةيرأس،دينيةسلطةأعلىوهو،الأعلى

للبابا.المنصبهذاانتقل

روماوفى.الحياةمدىالهيئةفيالأحبارتعيينيتمكان

السنواتوفىالأحبار.يعينالذيهوالملككانالقديمة

وتقومالأعضاء،ترشمحالهيئةكانتللجمهوريةالأخيرة

الأحبارعددكانالأصلوفي.بانتخابهمالأحبارجمعية

الأربعينياتفي61إلىارتفععددهمولكنفقط،ثلاثة

..مقالأولالقرنمن

سريةأجلمندلكتابةيستخدمسائلالسريالحير

وأللحرارةبتعريضهاالسريةالكتابةوتكشف.الاتصال

اللبنمصلأوالحليبامشعمالويمكن.معينةكيميائيةلمواد

سريا.حبرااللونعديمنباتيعصيرأيأوالسكرمحلولأو

تبلغلالحرارةتعرضعندمااللونبنيةتصبحاسسوائلوهذه

الورقة.إتلافتسببدرجةالشدةمن

تستعملالتيالكيميائيةالمركباتمنأزواجعدةهناك

للإظهار.ونظيرهللكتابةواحديستعملإذسريا؟حبرأأيضا

فروسيانيدمنمخففبمحلولالمكتوبةالكتابةفمثلا،

نأيمكن(،التنيك)حمضالعفصحمضأوالبوتاسيوم

الحديدكلوريدمنمخففمحلولفيالورقةبغمستظهر

.الحديديالشبمحلولأو

وغالبا.بسهولةاسمريةالكتابةكشفالعلماءويستطيع

فوقأوالحمراءتحتبالأشعةالتصويرعمليةتكشفما

.السريالحبرالبنفسجية

اهـ،460سنةحيا)كانالرحمنعبد،حبري

ولدتركي.حبريحسينبنعبدالرحمنام(.636

شسهرتهترجع،وفاتهأوميلادهتاريخيعرفلابأدرنة

ألفهالمسامرينأنيسبعنوانمصنفإلىالجغرافية

مننمطوهو،أدرنةمدينةعنتقريباأم636هـ،أ460

هذاوشناول،الخططبنمطيعرفأوالحضريةالجغرافيا

وميادينها،وشوارعهاالشهيرةوقلعتهاأدرنةفتحالمصنف

يتحدثكماوالزوايا،والمدارسالمساجدعنويتحدث

بائافيهوأفرد،والتحصيناتوالجسوروالابارالأنهارعن

عشرأربعةفىالمصنفهذاويقعالمقابر،عنفيهتحدث

فصلا.

.العقاريالرهنانظر:.الرهنحيس

استخدامعلىدلقدرةالجزفطأوالكدىالفقدانالحيسه

لتلفنتيجةذلكيحدث.المكتوبةأوالمنطوقةاللغةفهمأو

حالاتمنوكثير.بالدماغاللغويالتحكممراكزيصيب

لاحينماتحدثالتي،الدماغيةالجلطاتتسببهاالحبسة

المحملالدممنالكافىالإمدادالمخمنالمعينالجزءيتلقى

اقيالأورامكذلكالحبسةفييتسببوقد.بالأكسجين

.بالرأسارتطامأو،العدوىأو،الدماغتصيب

وأالاتصالقدراتكلتعطلقدبالحبسةوالإصابة

وحجمها.الدماغيةالإصايةموضعحسببعضها

القراءةعلىقدراتهمتعثرمنبهاالمصابونويعاني

،الكلماتفهمعليهميصعبكما،والكلاموالكتابة

الأعدادواستعماللفهمقدراتهمتتعطلوقد.والجمل

.وال!شارات

الكتابةقدراتفيتؤثرقدالحبمسةأنوأعوبعض

)ألكسيا(القرائيالقصورومصابو.فحسبوالقراءة

منابصارهمتدركهماقراءةيستطجعونلاالقراءةوعسر

الكتابةفيالكتابيالقصورمصابويفشلكما.كتابات

وأيديهم.أصابعهمعضلاتسلامةرغم

تصيبالتيالخللأنواعمننوعانبالحبسةيقترن

فىويتسبب.واللاأدائيةعسراللفطأو-الرتةهما:الكلام

وأاللسانعضلاتعلىالمسيوالعصبيصيبماالرتة

منالصادرةالأصواتتستقيمفلا،عطبمناللهاة

خللمنتنشأغمغمةفهياللاأدائيةأما.الحروفمخارج

سلامةمنبالرغمالحروفأصواتتذكرتلقائيةفي

.اللسانعضلات
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منجزءأمستعادةفيبالحبسةالمصابينبعضينجح

منمعظمهميستفيدإذمعظمها،أواللغويةقدراتهم

لاوعندما.للنطقالطبيعيالعلاجممختصالتعامل

استعادةتصبح،العلاجمنأشهرعدةخلالتقدميحدث

مستبعدأ.أمراالكاملةاللياقة

.الدماغ:أيضاانظر

ابن،السهرورديانظر:.السهرورديحبشابن

حبش.

الحبشة.إلىالهجرة)المقدمة(،إثيوبياانظر:.الحبشة

فصيلةإلىينتمي،طويلةساقذوعطريعشبالحيو

جنوبالرطبةالمظللةالغاباتالأصلىوموطنه،النعناع

الجزيرةمناطقبعضفيالحبقيزرعآسيا.وغربأوروبا

ذلكفيبماالعربية

فىيزرعكماالسعودية

المتحدةالولاياتشرق

شرقهاوجنوبالأمريكية

وأالتتبيلفيويستعمل

البهار.مننوعبمثابة

هذاأوراقاستعمالويمكن

امحتخلاصفيالعشب

يستعملالذيالحبقشاي

بالإضافةالح!،لتخفيف

الحبقعلىنكهةيضفيكونهإلي

.الطعام

.النعناع،العشبأيضا:انظر

العطرةبرائحتهامشهورةشجيرةا!ا!كي!حيو

منالغربىبالجزءالجافةالسهولفيتنموالمر،ومذاقها

مايتراوحارتفاععلىالنباتهذاينمو.المتحدةالولايات

وأوراقهمستقيمةساقولهأمتار،وأربعةمترنصفبين

تنبتبينما،ببعضبعضهاملتصقاوتنموالحجمصغيرة

صفراء.أواللونبيضاءتكونوقد،الساقأعلىفيزهرته

الحجمصغيرةزهراتمجموعةمنزهرةكلوتتكون

منالجافةالتربةفيالنباتهذاينمو.الزهيراتتسمى

النباتاتمنكثيرالنمولاتستطجعحيثالغربيةالسهول

وقد،الجبالسفوحعلىأيضاالنباتهذاوينمو.الأخرى

هذاجفافإلىالصيففصلفىوالجفافالحرارةتؤدي

حي،أنهعلىتدلعلامةأيةعليهلاتبدولدرجة،النبات

السهولعلىوتذروهايلأحيانغالبفىالرياختقتلعهثم

ولهذا،الطريقةبهذهبذورهوتنتشر.الهشيمتذروكما

الجافة.الأقاليمدىيششرالراعيحبق

علىالموجودالوحيدالنباتالراعىحبقيكونماعادة

طويلة.مسافات

لتتبيليستخدمالذيالقصعينالراعىحبقيشبه

القصعين،برائحةلثمبيهةالمهشمةأورأقهورائحة،الطعام

القصعين.انظر:.الراعىلحبقمختلفةأنواعوهناك

العهدكتبمنواحدحبقوقسفر.سدر!حبقوق،

النبىحبقوقاسمالكتابهذايحمل.التوراةأو،القديم

.ليهوديا

الفصلينفىالتنبؤاتتبدو،قسمينالكتابهذايضم

أمالها.وإجاباتتحسرات،شكلعلىوالتانيالأول

إحدىفيحبقوقيؤكد.ترتيلةفيقدم،الثالثالفصل

مواردويوردهمالظالمينمنينتقمسوفاللهأنعلىتنبؤاته

اللهبطاعةإلاتححققلنالخلاصأنوعلى،التهلكة

الفصلأنالعلماء،بعضيعتقد.تعاليمهوفقوالعمل

اليهودية.المعابدفيالصلاةفيليستعملكتبالأخير

فىاكتشفتاريخىإنجيلىلتعليقأسالمساالكتابويعتبر

صحائف.،ا!ليتالبحرانظر:.الميتالبحرلفائف

(.المحبوكة)المنسوحاتالنسيجانظر:.المزدوجالحبك

ضفائرمنتتكونوغيرهما،والجرللربطأداةالحيل

ملم8.4منالقطرفىتتراوحالسلكأوالغزلمنمجدولة

منالسمكفيالأقلالحبليسمىأملم،2ءمنأكثرإلى

وتر.أو)تواين(جدلةملم84.
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منتستخرحالتىماليلاقنببحبالسقالاتهمالنوافدسظفويعلق،ومحتلفةعديدةاستخداماتللحبال.الحبالاستخداماتبعض

أرصفةفيوالزوارقالسفنلربطواسعنطاقعلىالنايلونحبلويستحدممانيلا.قمبنباتألياف

الضخمة.المعلقةللجسورالحاملةالكوابلتؤمنفهيالسلكيةالحبالأما.المؤانئ

سلكي.حبل.نايلونحبلمانيلا.قنبحبل

قبلماعصورمنذواستخدموهاالحبالالناسصنع

الثقيلة،الأوزانحملفيالانالحبالوتستخدم.التاريخ

أنواعثلاثةوهناك.عديدةأخرىأغراضوفيالجر،وفي

منحبالا-منها:صنعتالتيالمادةبحمسبالحبالمن

حبال3-الصناعيةالأليافمنحبال2-الطيعيةالألياف

السلك.من

الأليافمنيصنع.الطبيعيةالأليافمنالمصنعالحبل

أليافالعربيةالبلادفيالمعروفةالاليافومن.النباتية

وأكثر.والعراجينالجريدمنالمستخرجةوالدومالنخيل

قويةأليافوهيمانيلا،أليافانتشاراالطيعيةالألياف

فيأساساينموالذيمانيلاقنبنباتسيقانمنتستخرج

للرياحالمقاومةوشديدةالقوةشديدةوهي.الفلبين

مانيلا.قنبانظر:الشمصر.وأشعةوالأمطار

:الحبالفيالمستخدمةالأخرىالطيعيةالأليافومن

منالسيزالويستخرجالمكسيكى،والسيزالالسيزال

وشرقىهاستىفيأسالمماينموالذي،السيزالنباتأوراق

أمامانيلا.حبالقوةمن08%وتعادلقويةوأليافهإفريقيا،

ويستخدم،اسميزالقوةفيفليسالمكسيكياسميزال

السيزالانظر:.جودةالأقلالحبالوفيالجدائلفيأساسا

.السيزال،المكسيكى

منتصنعالحبالمنكثيرةأنواعكانتالماضىفي

فتستخدمالانأماوالجوت،القنبمثلطريةطبيعيةألياف

صناعةفنوفي،الجدائلفيغالباالطريةالألياف

المكرمية.بمالجوت؟القنب:انظر.المكرميات

وأخف،أقوى)التركيبية(.الصناعيةالأليافحبال

الأليافحبالمنمرونةأكثرتكونالحالاتأغلبوفي

للتلفمقاومةأعلىالصناعيةوالألياف.الطيعية

الطيعية.كالأليافتتعفنولا،الكيميائى

أثناءالنايلونمنالصناعيةالأليافمنحبلأولصنع

فىواستخدمام(.9-45ا)939الثانيةالعالميةالحرب

الطائراتسحبحبالوفي،الهبوطمظلاتحبال

ثلاثمانيلاحبالمنأقوىالنايلونوحبال.الشرأعية

أفضلتجعلهاالنايلونلحبالالعاليةالمرونةأنكما.مرات

الحبالوتعتبر.السفنمراسيفىوالاستخدامللجرحبال

الاستخدامفىالحبالأفضلالبوليسترأليافمنالمصنعة

القوةفيتقريئاتتساوىوهيثمنها،ارتفاعمنالرغمعلى

مطاطيتها.درجةبنف!م!ليستأنهاغير،النايلونحبالمع

،الاحتكاكعنالنابخللتلفالبوليسترحبالمقاومةأما

آخرحبلأيمنأعلىفهي،البنفسجيةفوقوالأشمعة

البوليحبلقوةوتزيد.الصناعيةالأليافمنمصنع

ضعيفأنهغير%،05بنحومانيلاحبلعنبروبلين

مركباتإضافةويمكن.بالاحتكاكللتاكلالمقاومة

المقاومةلتمنحها،بروبلينالبوليإلىخاصةكيميائية

البنفسجية.فوقللأشمعة

تسمىصناعيةأليافمنالقوةفائقةحبالتصنع

الحرارةظروفالحبالهذهوتتحمل.أراميدات

لأن،الأخرىالصناعيةالأليافحبالمنأكثرالمرتفعة

فإنها،ذلكإلىوبالإضافة.مرتفعةانصهارهانقطة
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واحدةلجديلةل

حدائلشلاتعزل

طاقاتشلاتةحبل

شكمكتيرةأليافم!الحمايتألىالثلاثالجدائلذيالحبلأجزاء

سميكة.جدائللتشكيللدورهاترممعرولةحيوطإلىنسحها

معا.تعتلثلاتحدائلتيوعاالحالأ!اعوالأكثر

بينتجمعحبالتصنيعأيضاويتمللتمدد.مقاومة

فبضم.الصناعيةالأليافمنأكثرأواثنينمميزات

بديلعلىالحصوليمكن،بروبلينوالبولىالبوليستر

للبوليستر.أرخص

الملفوفة.الصلبأسلاكمنيتكون.السلكيالحبل

منالمصنعةالحبالأغلبمنعمراوأطولقوةأكثروهي

وتستخدم.مرونةوأقلوزنامنهاأثقلولكنها،الألياف

تشغيلفى-الكبلعادةتسمىالتي-السلكيةالحبال

والمجارف،النفطاباروروافعالمصاعد،مثلأجهزة

والبناء.التشييدأعمالفيالمستخدمة

بحيثالحبالتصممأنيجب.الحبليصنعكيف

والمقاومة،بالاحتكاكللتآكلالمقاومةشروطتستوفي

القوةوشروطالبنفسجيةفوقوللأشعة،الكيميائيةللمواد

الأليافبالاتبشراءالحبالمصنعوويقوم.والوزنوالتمدد

ممشقةتسمىأصةآوباستخدأم.الأليافتحارمنأطيعيةا

متوازوضعفىوترتيبهاالأليافتمشيطيتم)كارد(الغزل

نأإلىالشريطإطالةذلكبعدويتم.متصلشريطبشكل

أخرىآلةوباستخدام.للغزلالمنامعببالقدررفيعايصبح

وأاثنينببرمضفائرعمليتمث!ا،غزلإلىالشريطيحول

منأكثرأواثنينببرمويصئالحبلمعا.الغزلمنأكثر

معا.الضفائر

فيالصناعيةالأليافأغلبالحبالمصنعويشتري

تبرمالفتالةتحسمىالةوباممتخدام،شديراتشكل

بعديستخدممفتولغزلإلىوتحولالطويلةالشعيرات

الطبيعية.الأليافطريقةدنفسأ!الحباعملفيذلك

انتشرتلكن،فتلاتثلاثمنالحبالأغلبتتكون

نوعويوجدأيضا.فتلاتوالثمانىالأرلغذاتالحبال

شكونالكوابلمدحبليسمىالحبالمنمعروفاخر

ثلاثمنمكونمنهاكلمعا،ملفوفةحبالثلاثةمن

.فتلات

معاالأسلاكمنعددببرمالسلكيالحبليصنع

وأقوى.لبحولالضفائرإحكامثمضفائر،لتكوين

الصلك.منلبذاتت!!ونالسلكيةالحبال

الوصلالبقربمراعيبمالمئويالنباتأيفئا:انظر

القنب،حبلنسالبمالمجدولةوالوصلاتالعقد،بالجدل

الليف.

داضالجنينيصلالحبليشبهتكوينالسريالحيل

السريالحبلويحتوي.الجنينانظر:با!لشيمة.الرحم

المحملالدمالشريانانيحملواحد.ووريدشريانينعلى

الوريدويحمل.المشيمةإلىالجنينمنالاحتراقبنواج

منوالواردالغذأئيةوالموادالأكسجينعلىالمحتويالدم

الطبيبيقومالجنيهت،يولدوعندما.الجنينإلىالأمدم

يكونأنمراعاةمع،عنايةبكلالسريالحبلبقطع

منسنتيمترات5حواليعنتقللامسافةعلىالقطع

وأعضاؤهوكبدهالمولودر"لتاتقوموحينذاكالمولود.بطن

المشيمةمنكلبهاتقومكانتالتيبالوظائفالأخرى

العادةفىالسريالحبلمنالمتبقيالجزءويتساقط.والأم

تبقىالسرةبالممميرفأثراظر!أبم01-7!للال

العمر.طوال

.الولادةأيضا:انظر

منكبيرةمجموعةإلىينتمىحيوانالحيلي

المياهفيتعيشالتيوالحيواناتالبرمائيةالحيوانات

والبرمائياتالرميححيوانالحبلياتتشم!.العذبة

ماوقتفي.والثديياتوالطيوروالزواحفوالأسماك

،الظهريالحبلالحبلياتعنديكونحياتهادورةأثناء

ظهرأسف!يمتد،الشكلعصويمرنحبلوهو

بناءمحلهيحلأو،الظهريلالحبليحيط.الجسم

أيضاوللحبليات.الفقاريالعموديسمىعظهمى

.الظهريالحبلفوقيمتدالعصبمنمجوفأنبوب

أيمنجانبانولديهاما،بطريقةمفصصةالحبلياتتكون

الشكلمستطجلخيشومولها،متشابهانوهماوأيسر،

مرحلةأثناءفقطيظهرالحالاتمعظمفيولكنهأيضا،

التطور.قب!ما

.الفقاري:أيضاانظر

الحبيةالنباتاتأنواعمننوعأيعلىتطلقالحيوب

المحاصيلأهممنوتعتبروالشعير،كالقمحالعديدة

والقمحالشاميةالذرةالنباتاتهذهوتشمل.الغذائية

الحبية.بالمحما!يلعادةتعرفأخرىومحاصيلوالأرز
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علىلاحتوائهاوالحيوانللإنسانممتازطاقةمصدروهى

كذلكالنبتةبذرةإلىويشار.النشوياتمنعاليةنسبة

بالحبة.

هي:العالمىالإنتاجلحجموفقاالحبوبأهم.أنواعها

،والذرةوالشعير،والأرز،،الشاميةوالذرة،القمح

المزارعونحسنوقد.والدخنوالجاودار،،والشوفان

.الحبوبمننوعكلمنمختلفةأنواعاوالعلماء

لغرضينالحبوبالناسيستعملالاستعمالات

.للحيواناتوعلفاغذاء،بمرئيسبن

بعدإلالاتؤكلالحبوببعضالغذاء.فيالحبوب

وجبةأودقيقالتصبحتطحنعامةالحبوبأنإلاطبخها.

تلكوتعتبرآخر.شكلأيأونشوياتأوزيتاأومحلولآأو

كالخبز،الغذائيةالمنتجاتلبعضالمهمةالمكوناتمنالمواد

.الطعاموزيتالإفطار،فيتقدمالتيوالرقائق

العالم.فىالرئيسيالغذأئيالمحصولالقمحيعد

والخبزالمعجناتفيويستعملدقيقاليكونيطحنومعظمه

الغذائيةالجاودارأهميةوتأتي.الأخرىالمحمصةوالأطعمة

الخصوبة.قليلةتربةفىزراعتهويمكن.الثانيةالمرتبةفي

إلىمنطقةمنالحبوبمختلفوأهميةامشعمالويختلف

الغذاءهوالأرزمثلافنجد.العالممناطقمنأخرى

معظمذلكفىبما،العالمسكاننصفلحوألىالرئيسي

الآسيويين.

الحبوبجميعتعتبر.الحيواناتعلففيالحبوب

امشعمالهايكثرالتىالحبوبأنإلا،العلفأصناعةصالحة

والشوفانالشعيرهيللحيواناتعلفاواسعنطاقعلى

.والذرةالشاميةوالذرة

تنموالتيالمحاصيلمنحيواناتهمالمزارعينمعظميطعم

صناعويقوم.الختلطالتجاريالعلفومنالمزارعفى

وأالحبوبخلطبوساطةالختلطالعلفبانتاجالعلف

ومكوناتوالبروتيناتوالعقاقيرالفيتاميناتمعمنتجاتها

.أخرى

غيربويقةالحيواناتتقتاتهاالتيالحبوبالناسيأكل

والبيضاللحومويأكلونالألبانيشربونلأنهممباشرة

ويأكل.الحيواناتتلكتنتجهاالتيالأخرىوالأغذية

الحبوبمنكمياتأكبرالمتقدمةالدولفيالإنسان

يأكلونالعالمسكانمعظمأنإلا،مباشعرةغيربطريقة

ليمكنهملديهمالكافيالطعامتوافرلعدممباشرةالحبوب

أطحيوانات.وتقديمهابالحبوبالتضحيةمن

المشروباتمعظمتصنع.أخرىاستعمالات

فيهتقومالذيلتخميراطريقعنالحبوبمنالكحولية

كما.كحولإلىالنشوياتبتحويلالبكتيرياأوالخميرة

بمعالجةبالمولتيعرفغذائيامنتجاالمصنعونينتج

المولتويستعمل.خاصةمعالجةأخرىوحبوبالشعير

علىنكهةلإضفاءكذلكويستعمل،الجعةإنتاجفي

.الطعام

منتجاتعلىالصناعيةالمنتوجاتمنالمئاتتحتوي

المصنعونيسقخرجفمثلا.الحبوبمنجزءأوالحبوب

والنسيجالورقلتقويةويستعملونهاالحبوبمنالنشويات

والمعاجين،والمتفجراتوالعقاقيرالزينةأدواتصناعةوفى

بمادةالحبوبمنأجزاءالكيميائيةالشركاتتخلطكما

صناعةفييستعملوهوالفوردورالمادةلإنتاجحمضية

انظر:النفطجة،المنتجاتبعضتكريروفيالبلاستيك

.الفورفورال

معرفةمعروفاالحبوببعضأصليعتبر.تاريخيةنبذة

بريةنباتاتمنانحدرفبعضهاالاخر؟بعضهامنأكثرتامة

ويعتقد.التاريخبدايةقبلبعيدةفترةمنذموجودةكانت

)تركياالصغرىوآسياالأوسطالشرقسكانأنالعلماء

غذاءلاستعمالهاالنباتاتتلكبعضزراعةفىبدأوا(الان

..مق0009عامحوالي

فيتمقدالختلفةالحبوبتطويريكونأنالمحتملمن

منطقةأنالعلماءيعتقدفمثلا.العالممنمختلفةأجزاء

لزراعةمكانأولكانتالعربيالوطنمنالخصميبالهلال

الشاميةالذرةزراعةتكونأنالمحتملومنوالشعير.القمح

بالمكسيك.الانالمعروفةالمنطقةفينشأت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الشا!يةالذرةالأرز

الشعيرالتريتيكيل

الحتموفانارودلحاا

لقيماحنالد

الحبيةالدرة

الحضراءالثورة

ال!دطارحبوب

الدراصةالحصادة

الخبز

الدقيق

الحمو!سوسة

صلةذاتأخرىمقالات

المقاصةصوق

الغلالصومعة

الكربوهيدرات

المولت

النجيل

الحبوبمنيعدالأطعمةمننوعالإفطار!حبوب

السوداء.والحنطةوالشعيروالأرزوالذرةوالشوفانكالقمح

معوتقدم،للأكلجاهزةهذهالفطورأطعمةومعظم

.القشدةأوالحليب

رواجاأكثروهيطهيأيالجاهزةالحبوبتتطلبلا

معالجةطرقالمصنعونيستخدم.الساخنةالحبوبمن

شكلعلىالحبوبلجعلواللفالطحنذلكفيبمامتنوعة
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أيةأوالس!يضاف.ذلكغيرأو،منتفخةكراتأورقائق

.الحبوبهذهأنواعبعضإلىأخرىتحليةمادة

مصنعةموادعلىالجاهزةالحبوببعضتحتويلا

الحبوبهذهمعظماوتتألف،الحافظةالموادأوكالملونات

إليهايضافأنويمكن،والقمحالشوفانمنالطبيعية

.أخرىمكوناتأيأوالمكسراتأوالعسل

منأصلاتتألفالتيالمساخنةالحبوبأطعمةتصنع

وسربغ،العادي:أش!!الثلاثةعلىالقمحأوالشوفان

.لفوريوا،لطهيا

بتعريضإماأحاديةاالساخنةالحبوبأطعمةتصنع

رقائق،إلىالحبوبترقتمومن!لبخارالقماوالشوهشان

تحتاج.رطبةحرارةفيبتفجيرهاأغمحاحبوبإعدادأو

فيلطهيهادقيقة51حوابإلىالعاديةالحبوبأطعمة

وأمسبقاالسريعالإعدادحبوبطهييتمبينما،المنزل

إلىالحبوبهدهمثلتحتاجر.مفرغمكانشيتفجيرها

أغوريةاالساخنةتحتاجلاإذلطهيها،أقلأودقا!لة!ثلاث

منمصنوعةفهيإليها،الساخنالماءإضافةغيرالإعداد

أصأخذوضغطهاأكثرأوأجزاءثلاثةإلىتقطيعهاتمحبو!

رفيعة.رقائقش!ول

الجاهزةالكاملةوالحجصبالساخنةتصئالحبوب

بصفاتهاتحتفظولهذا،الحبةأجزاءجميعمنللتناول

تصنعالجاهزةالحبوبمنالعديدأنغير.أطيعيةاالغذائية

المغذيةموادهابعضتفقديجعلهامماالحبةأجزاءبعضمن

فيالمصنعونشرعالأربعينجاتوفي.التصنيععمليةخلال

وفيتام!تبكالحديدالمهمةالمغذيةالعناصرلعضإضافة

فيتامينوهوالثيامينو)النياسين(النيكوتينىوالحمض

التيالمغذيةالموادمقدارنفسالمعدلةالحبوبتحتوي.بأ

تقريبا.الكا!لةالحبوبتحتويها

علىتحتويمصنعةمغذيةبموادالمدعمةالحبوبترش

)النياس!ت(،النيكوتينيوالحمضج6،بأ،الفيتامينات

،الحبوببعضتقوى.)!6(والثيام!تواشيبوفلافين

بروتينيةغدائيةبمواد،العالىالبروتينذاتالحبوبوتدعى

.اواالصوياكدقيق

منرئيسيبشحلالصباحوجبةحبوبتتألف

إلى5م!تحتويأنويمكن،للطاقةالمولدةالكربوهيدرات

مواد.منتتضمنهماحمسبالبروتينمنبالمائة2ء

الحبوبإلىالمضافةالقشدةأوالحليبيشكل

منوغيرهاوالفيتاميناتوالبروتينللكالسيوممصدرا

كمياتعلىالمدعمةالحبوبوتحتوي.المغذيةالعناصر

تتضمنالتيالحبوبأماوالحديد.أ!يتاميشاتامنمهمة

مليناتعتبراختيللأليافجيدامصدراتشكلفهينخالة

طبيعجا.

دقيق؟يةلتغذا،لحبوبا،لةلنخاا:يضاأنظرا

.نلشوفاا

.الهورمونبمالنسلتنظيمان!:.الحملمححبوب

-؟أهـ؟،22-؟)ثابتأبيبنحبيب

بنقيسهوثابتوأبو،ثابتأبىبنحبيبم؟(.074

الألممدي،،القرشي،يحيىأبوهند،بنقيس:وقيلدينار،

وابنعمر،ابنعنحدث.أصكوفةافقيهالحافظالإمام

مالك،بنوأنسمنهما،يسمعلم:وقيل،سلمةوأم،عباس

رباحأبيبنعطاء:عنهوحدثوغيره!ا.،أرقمبنوزيد

وطائفة.وأبوالزبير،ومنصور،،والأعمش،لفميوخهمنوهو

بنوحمادهوكان.حديث002نحوله:المدينيابنقال

أبوقال.الكوفةأهلفقيهيعتيبةبنوالحكماسليمانأبي

ثابت،أبيبنحبيبمعالطائ!قدمت:أسقتاتايحيى

نبي.عليهماقدمفكأنما

.تمامأبوانظر:.الطائيأوسبنحبيب

الحبيب.،بورقيبةانظر:.بورقيبةالحبيب

تتمالنباتيةالحلاياداخلتكويناتاليخضورحبييات

منالحبيباتوتتكون.الضوئىاكتركيبعمليةفيها

منالطاقةتمتصالتيالخضمراءالصبغيةالمادةأواليخضور

الضوئي.التركيبعمليةفيلامشخدامهاالشمصضوء

ل!ش.المعهودالأخضرلونهاالنباتاتيكسبواليخضور

فيالخشبيةالنباتاتأنواعبعضفييتوقفاليخضورإنتاج

الصفراءالصبغيةالمكوناتتظهروحينذاك،الخريف!فصل

اليخضور.حبيباتفي

النباتاتأنواعمعظمفيأجخضوراحبيباتوتتخذ

فيمامعلقةالمجهرتحتتظهروهي.العدسةأوالقرصشك!!

منرؤيتهيمكنماأبرزأنهاكما،السيتوبلازميسمى

نواتها.بامحتثناءالمباتيةالخليةمكونات

تكويناتعدةمنواحدةاليحضورحبيباتوتعد

الجبيلات.تسمىالنباتيةالخلايافيمتخصصة

وأصفراءصبغيةموادعلىالأخرىالت!صيناتوتحتوي

والفاكهةالورودأنواعمعظمتكمسبحمراء،أوبرتقالية

الزيوتتخزينمهامأيضاالجبيلاتوتتولىألوانها.

والنشا.والبروتينات

الفوئى.التركيباليخضوربمأيفا:انظر

الحيوانحديقةبمالثالثتحتمسانظر:.حتشبسوت

(بمالأوائل)المست!صتفولىالجغرافيةالكشوفتاريحية(،)سدة

القديمة.مصر
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)المدسفةالفلسفةبمالإرادةحريةبمالجبريةانظر:.الحتمية

القد!ة(.

نأتبين،التاريخدتفسيرنظريةالاقتصادلةالحتمية

الاجتماعيةمؤسساتهيشكللمجتمعالاقتصاديالنظام

الفيلسوفأولأالن!يةطوروقد.والدينيةالسياسية

التاسعالقرنمنتصففيماركسكارلالألمانيألاشتراكي

زمنفيالفكرةطرحواقدالاخرينالمفكرينأنمععشر،

لفلسفته.الأساسيةالعناصرمنواحدةفأصعبحت،منهأسبق

العواملأوالدينأوالأفرادأنفكرةماركسرفض

منبدلأوحاول،المجت!فيالسياسيالتغييرتسببالأخرى

عنإلاتنتجلاالسيامميةالتغييراتأنيوضحأنذلك

والخدماتللبضائعالمجتمعإنتاجكيفيةفيالتغيرات

الرأسماليةللدولالسياسيةالانظمةأناعتقدفمثلاوتوزيعها.

.الأخرىالاقتصاديةوالتطوراتالمصافينمومننتجت

ماركسنويةإلىالاقتصاديةبالحتميةيشاركذلك

حتميا.الطبقيالصراعتعدفهيبمالطبقىالصراعحول

بنيتهيكونلمجتمعالاقتصاديالنظامأنماركسويرف

الأكبرالاقتصاديةالقوةذاتالطبقةتمتلككذلك،الطبقية

السيامسيةالقوةذأتفالطبقاتإذنالأكبر.السياسيةالقوة

النظامتغييربوساطةإلاالقوةتكتسبأنتستطيعلاالقليلة

.الاقتصسادي

.كارل،ماركسبمالشيوعية:أيضاانظر

الاعتقادلهقصدمصطلحالأمريكيالتوسعحتمية

الأربعينياتفيلأمريكاالتومئالإقليميمنمناصلابأنه

الفكرةبهذهالمعتقدونوآمن.الميلاديعشرالتاسعالقرنمن

والسياسيالاقتصاديتفوقهابحكمالمتحدةالولاياتبأن

جونوكانأمريكا.قارةشمالكلتحكمأنيجب

فيأم845سنةالعبارةهذهاستعملمنأولأوسوليفان

المعتقدلهذاالروحأعيدتوقد.تكساسضمعنلهمقالة

وبعدها.الأمريكيةالأسبانيةالحربخلال

تاريخ.،الأمريكيةالمتحدةالولايات:أيضاانو

حتى.فيليبانظر:!يليب.حتي،

أهـ،364-)3013أيوبيوسف،الحتي

أعلامأحدالحتىأيوبيوسفام(.1885-459

،بلبنانالدامورفىولدالمهجر.فيوالنشرالصحافة

والحرية.الاستقلالأماراتصباهمنذعليهوظهرت

البرازيلإلىهاجر،لبنانفيالعثمانيينطغيانالثشدحين

أسسوفيهاجانيرو،ديريوفياستقر.أم219عام

بالعربية،الأسبوعيةأم169عاملبنانأرزةجريدة

الحكمعنوالحمتقلالهلبنانقضمايالخدمةرصدها

عاملبنانإلىعادحتىعليها،يشرفوبقى.العثماني

بينصحفياجسرافجعلهاالجريدةمعهونقلام،239

يصدرهاوظل،العالمفيالانتشارولبنانالمقيملبنان

.أم439عامحتى

جانيرو،ريوديفىام(29)5لبنانأرزةجمعيةأس!

الحلفاءمعللمحاربةاللبنانيةالقناصةفرقةأسسلبنانوفي

نضالهعلىوبقي.جيم!للبنانيكونأنقبل،فلسطينفى

.بيروتفيوفاتهحتى،والوطنيالصحفي

منها:،عديدةومؤلفاتكثيرةصحفيةمقالاتله

الأرزحفيفمسرحيةام(،)919الوطنيالجهاد

أم(.29)2التاريخفىولبنانالفينيقيونام(،029)

جصمبموجبهايشحنعمليةالكهربفيالحذ

الحثويحدث.لمسهدونآخرشيئاكوبائيامشحون

جاذبيةوهيالكهروستاتيكيةالجاذبيةبوساطةالكهربائى

بعض.إلىبعضها،المتعارضةالكهربائيةالشحنات

)التأثير(الحثعنالكهربائيةالجاذبيةوتختلف

مشحونجسيمفيالمولدةالقوةأو،الكهرومغنطيسي

متغير.مغنطسيحقلبوساطةكهربائيا،

فلزيجسملشحنالكهربائىالحثاستخداميمكن

قضيبأيفإن،المثالسبيلوعلى.بعازلمدعوم

بشحنةمشحونايصبحبالحريريحكعندمازجاجي

معزولفلزيجسمأيمنبالقربوضعوإذا.موجبة

الإلكتروناتسيجذبالقضيبفإن،يلامسهأندون

إلىالأقربالجسمجانبإلىالفلزفيالموجودة

الجسممنالمقابلالجانبوسيفتقر.القضيب

توصيلاتالمقابلبالجانبكانوإذا.للإلكترونات

وتحيدالجسمإلىستنسابالإلكتروناتفإن،أرضية

الاتصالإزالةوبعد.الجانبذلكعنالموجبةالشحنة

الزائدةالسالبةالشحنةتبقى،الزجاجوقضميببالأرض

الجسم.فيالحثعمليةمنتلقاهاالتى

فانمولدمثلالكهربائيالحثالآلاتبعضتستخدم

قبةمتحركعازلحزاميشحنالمولد،هذأوفي.جرافدو

الفولتاتهذهوتستخدم.الفولتاتبملايينجوفاءفلزية

فيالمستخدمةالمشحونةالجسيماتلتسريعالعالية

الفيزيائية.التجارب

مولد.،جرافدوفان:أيضاانظر

،الاختراعانظر:الكهرومغئطيسي.الحث

،هنريالصاعية(،)الثورةالطاقةمخزون،الكهرومغنطيسية

جوزيف.
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.اغدوماطوا!اح!ةاحولللطوافالحراما!سحدويدح!!!سةإلىالحاحشهوجهالإحرامبعد.الطواف

الحج

الحراماللهبيتقصدواصطلاحا:القصد،:لغةالحج

.مخصوصزمنفيمخصوصةمناسكلأداء

ومسلمةمسلمكلعلىالحجوتعالىممبحانهاللهفرض

علىولله):تعالىبقوله،للهجرةالتاسعةالسنةأواخرفي

وقد.79عمراد:السبيلا!إليهاستطاعمنالبيتحجالناس

.للهجرةالعاشرةأصشةافيالإسلامحجةكل!س!حإلنبي

أداؤهالمسلمعلىيتعين،الإسلامأركانمنركنوهو

مستطيعايكنلمومنمستطعا.عاقلابالغاكانمتى

منينيبأنعليهوجبالماليملكوكان،بجسده

عنه.ي!منالمسلم!ت

الحجفضل

فط،والبدنالماللاشتراك،العباداتأفضلمنالحج

كالإيمانالآباءأصلابفيونحنالحجإلىدعيناولأننا

الناسفيوأذن!:تعالىقال،العباداتأفضلهوالذي

عميق!فجكلمنلأتينضامركلوعلىرجالايأتوكبالحج

حجفمن،العباداتمعانيكليجمعولأنه27.الحجة

ال!هممبيلفيورابطوزكىواعتكف!وصلىصامفكأنما

.وغزا

ركعتيرصلى،الكعمةحولال!وا!الحاحأكملإدا.إبراهيممقام

هي!.ساإسقامحلرو



كلمنبجدةالدوليعبدالعزيزالملكمطارعلىيتوافدونالحجاج

لم.لعااأنحاء

منها:،الحجفضلفيكثيرةأحاديثوردتوقد

اللهرسولسئل:قالعنه،اللهرضي،هريرةأبىعن

ورسوله،باللهإيمان:قال؟أفضلالأعمال)أي!وويخ!:

ثمقيل:،اللهسبيلفىالجهاد:قالماذا؟ثم:قيل

،هريرةأبيوعن.البخاريرواهمبرور،حج:لقطماذا؟

إلى)العمرة:قالعلبالرسولأنعنه،اللهرضى

جزاءلهليسالمبروروالحجبينهما،لماكفارةالعمرة

الرسولأنهريرةأيوعن.ومسلمالبخاريرواه(الجنةإلا

رجعيفسقولميرفثفلمللهحج)من:تالعلد

علب:الرسولقولومنها.البحاريرواهأمه(ولدتهكيوم

والذنوبالفقرينفيانفإنهماوالعمرةالحجبين)تابعوا

والفضة،والذهبالحديدخبثالكيرينفيكما

الترمديروأه(الجنةإلاثوابالمبرورةللحجةوليس

صحيح.بإسنادوأحمدوالنسائي

منى.إلىالحجاجحميعيتوجهالترويةيومجاءإذا.منىإلىالتوجه
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منويبدأالطوأ!،بعدأشواطسبعةويكونوالمروةالصفابينالسعى

.بالمروةوينتهيالصفا

الحجفوائد

وأن،الأعمالأفضلمنأنهالحجفضلمنلناتبين

يغفروتعالىسبحانهاللهوأنمبرورا،كانإنالجنةصاءه

الفوائدأعظممنوهذه،الحاجلهاستغفرولمنللحاج

ينفيوالحجفيها.ويطمعالمسلميتمناهاالتيالدينية

ويحقق،الكريمةبالأخلاقالالتزامعلىويعينالفقر،

وعنالقو!فىالفحشعنبالبعدالنفسطهارة

المتاعبوتحملالصبرعلىالمسلميعودوالحج.المعاصي

الحاجينفقبماالمالعلىوالحرصالشحمنالنفسويطهر

الكثيرةمناسكهأنكما.الهديمنويقدمسفرهفي

إلاأكثرهايجوزلاكماالاخر،بعدإلابعضهالايجوز

الانضباطعلىالمسلمتعود،محددينوزمانمكانفي

بوقته.والاهتمام

الأخرىالدنيويةالمنافعبعضيحققأنالحاجبإمكان

اللهأباحفقد-حجهبأداءعملهيخلألاعلى-كالتجارة

ياتوكبالحجالناسفيوأذن):بقولهذلكوتعالىسبحانه

ليشهدوا-"عميىفجكلمنيأتينضامركلوعلىرجالا

يتيحكبيرسنويمؤتمروالحج.2728،الحجلهم!منافع

وتدارسالاراءوتبادلقضاياهموتدارسالالتقاءللمسلمين

الحلولعنوالبحث،عقباتمناللهإلىالدعوةيعترضما

العلمأهلمنكبيرعددبوجودروحيجوفيالمناسبة

بينوالمساواةالأخوةيحققالحجأنكما.والدعوة

المومنونإنما):بقولهسبحانهالحهقررهاالتيالمسلمين

إناالناسأيها)يا:سبحانهوقوله.أ.:الحجراتةإخو

نإلتعارفواوقبائلشعوباوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكم

.3:1الحجرات!أتقاكماللهعندأكرمكم

والمحكوموالحاعوالضعيفوالقويوالفقيرفالغني

فينفسهامناسكهميؤدونواحدصعيدفييقفونكلهم
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الححة.ذيمنالتاسعيومعرفةإلىالتوجه

والخيلاءالكبرعنبعيدا،واحدةبملابسوالمكانالزمان

الدنيا.ومظاهر

الحجحكم

بالغينومسلمةمسلمكلعلىعينفرضالحج

فىواحدةمرةإلاالحجيجبولا.مستطيعينعاقلين

كل!ن!اللهرسولأن،عنهاللهرضي،هريرةأبيفعنالعمر،

فحجوا(.الحجعليكماللهفرضقدالناس)أيها:قال

حتى،فسكت؟اللهيارسولعامأكلرجل:فقال

.عرفاتإلىمنىمنالمؤديةالطرق

.عرفاتإلىمنىمنللتحركيستعدونالحجاج

ولمالوجبتنعمقلتالوعلب:النبيفقالثلانا،قالها

مسلم.رواه(استطعتم

الحجشروط

أهمها:الحشروطأءلأديشترط

يصئولا،المسلمغيرعلىالحجيجبفلا.الإسلام

.بالإيمانأولآمطالبلأنهبمأداهلومنه

علىالحجيجبفلا،والعقلالبلوغوهو.التكليف

صحيبلغلمالذيالصبيحجولو.المجنونولاأصغيرا

عليهويجب،الإسلامحجةعنهتسقطلاولكنحجه،

بلغثمحجصبي)أيماعدطالنبىلحديثبلغ،إذاالحج

رواه(أخرىحجةيحجأنفعليه(التكليف)سنالحنث

ويؤجرصحئ.لاسنادعباسابنحدبم!والصياءالحصيم!

ذلكعلىوالدليلالصغير،ولدهماحجعنالأمأوالأب

الله:يارسول:فقالتوو!النبيإلىصبيارفعتامرأةأن

مسلم.رواهأجر(ولك)نعموو!:فقالحج؟ألهذا

:كانمنعلىإلاالحجيجبفلا.الاستطاعة

وأداءالسفرمشقةتحملعلىقادراأ-صحئالجسد،

وأجرةنفقةمنيكفيهالذيللمالمالكاب-.المناسك

نفقةمنيكفيهمماأهلهعنديكونوأن،مبيتوأجرةنقل

إذالكندين،عليهمنعلىالحجيجبلالذا.غيابهأثناء

العدومنخاففمن:الطريقامناج-.ذلكجزأهحبن

عليهيجبلاوسلامةبأمنمكةإلىالوصوليستطعولم

إلاالمرأةعلىالحجيجبلا:للمرأةالمحرممرافقةد-.الحج

يحرممنأولها،زوجهاومرافقةالسابقةالشروطبتوافر

وزوجوالأخوالابنكالأبمؤبدةحرمةمنهاالزواجعليه

للفتنة؟المرأةتتعرضلاحتىوذلك؟والخالوالعمالبنت

ودومعهاإلاثلاثاالمرأةتسافرالا:تالص!وسدالنبيلأن

يوممسيرة":روايةوفي"!يومين":لهروايةوفي(محرم

مسلم.رواهلململيلةمسيرة":يةرواوفي"!وليلة
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عبادةالحجلأن،الحجلوجوبشرطوهي.الحصية

مشغولالعبدبينما،الاستطاعةفيهاويشترطوقتا،تقتضي

مستطع.غيرفهو،لوقتهمالكغيرسيدهبحقوق

الحجفيالنيابة

عنعاجزولكنهحياكانأويحجولمالمسلمماتإذا

نأعليهوجب،الماليملكوكانمزمنكمرضلعذرالحج

المستطيعللقادريجوزولا،المسلمينمنعنهيحجمنينيب

حجةعنهتسقطلمأنابولوعنه،يحجمنينيبأن

منامرأةأن،الحجفىالنيابةجوازعلىوالدليلالإسلام

الحجفريضةأدركتهأبيإن،الله)يارسول:قالتخثعم

قال.بعيرهظهرعلىيستويأنيستطيعلاكبيراشيخا

نأأيضا:والدليل.ومسلمالبحاريرواهعنه(فحجيعس!:

أمى)إن:فقالتعلبالنبىإلىجاءتجهينةمنامرأة

:قالعنها؟أفأحج،ماتتحتىتحجفلمتحجأننذرت

أكنتدينأمكعلىكانلوأرأيتعنها.حجينعم

أحقفاللهاللهاقضوا-عنهاالدينذلكأي-؟قاضيته

عنيحجفيمنيشترطولكن.البخاريرواهبالوفاء(

نأ:عباسابنرواهلمانفسهعنحجقديكونأنالاخرين

من:قال.شسبرمةعنلبيك:يقولرجلاسمععديطالنبى

عن:)أحججتقاللي،قريبأولىأخ:قال؟شبرمة

شبرمة(عنثمنفسكعن)حج:قاللا.:قال؟(نفسك

داود.أبورواه

منىفيالخيفمسجد

ومكانهالحجوقت

غيرهافييجوزولافيها،يجوزمعلوماتأشهرللحج

وهذه.791:البقرة!معلوماتأشهرالحج):تعالىقال

يذمنالأوائلوالعشرةالقعدةوذوشوال:هيالأشهر

ومنى،،مكة:فيالحجويؤدى.كلهالحجةذووقيلالحجة

.وعرفات،ومزدلفة

الحجمناسك

وهى،الزمانيالحجميقاتفىالإحراميبدأ.الإحرام

كانلمنمكةوهوالمكانيالحجميقاتومنالجج،أشمهر

المدينة،لأهلالحليفةوذومتمتعا،كانأوفيهامقيما

.عرفاتفيالرحمةجبلعندالحجاجمنالغفيرةالأعداد
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لعرفاتجويمنظر

اليمن،لأهلويلملم،والمغربومصرالشاملأهلوالجحفة

وتعد.المشرقلأهلعرقوذاتنجد،لأهلالمنازلوقرن

تلكأهلغيرمنمنهاقدملمنميقاتاالخمسةالمواقيتهذه

.المذكورةالبلاد

بالتلبيةوينعقدالجج،فيللدخولالنيةهووالإحرام

لبيك،لبيكاللهمالبيكفن!:الرسولعنأثركماولفظها

لا،والملكلكوالنعمةالحمد،إن،لبيكلكشريكلا

عرفاتفيالرحمةجبلعلىالحجاجبعض

منالإكثارويستحب.ومسلمالبخاريرواهلك(شريك

علىرداءبلبسالإحرامويكونبها.الصوتورفعالتلبية

ويسن.ونعلين،الركبةإلىالسرةبينمايستروءأزار،الكتف

ثيابلبسثمالجسد،وتنظيفالغسلالإحرامأرادلمن

أحرموإذا.التلبيةثم،ركعتينوصلاةوالتطجباللإحرام

وأامرأةعلىيعقدأويصيدأويتطيبأنعليهحرمالحاج

قارنا.أومتمتعاأومفردايحرمأنوللحاجبمزوجتهيجامع

منأوالميقاتمنفقطالحجأداءالحاجينويأنالإفراد

رميبعدإلايتحللولا،مكةسكانمنكانإذامكة،

بأنعلما.رأسهحلقأوهديهوذبحالنحريومالعقبةجمرة

الأصغر،التحللهووهذاالمفرد.علىيجبلاالذبح

الإفاضة.طوافبعديكونالأكبروالتحلل

بهامتمتعاالعمرةأداءالميقاتمنالحاجينويأنالتمتع

يتحلل،ثمحلقثموسعىطافمكةوصلوإذا،الحجإلى

يذمنالثامنيومويحرم.العمرةمناسكأنهىقدويكون

ذلكبعدويتحللالحجلأداءمكةمن-الترويةيوم-الحجة

المفرد.يتحللكما

واذامعا.والعمرةالحجأداءالحاجينويأنالقران

العيديومويتحللمحرماوبقيوسعىطافمكةوصل

والمتمتع.المفرديتحللكما

ط!بى.النبيفعلكماالهديمعهيسوقأنالقارنيلزم

التشريقأيامأوالعيديومفيالهدييذبحأنالمتمتعويلزم

أيامثلاثةيصومأنعليهوجبالهدييجدلمومن،الثلاثة

تمتعفمن):تعالىلقولهوطنهإلىرجعإذاوسبعةالحجفى

فصياميجدلمفمنالهديمناستيسرفماالحجإلىبالعمرة

كاملة!عشرةللكرجعتمإذاوسبعةالحجفيأيامثلاثة

أنهإلاقارنا،حجض!لدالنبيأنالرغموعلى.أ69:المقرة

ماأمريمناستقبلتالو:التمئفقالإلىالصحابةوجه

ثم:أي(عمرةولجعلتهاالهديسقتمااستدبرت

ومسلم.البخاريرواه.عرفةيومقبيلبالحجأحرمت

ويدخلمكةإلىالحاجيتوجهالإحرامبعد.الطواف

،القدومطوافالكعبةحولللطوأفالحرامالمسجد

بالبيت)الطواف:ع!سطالنبيلقولمتطهراالحاجويكون

فلافيهنطقفمنالنطقفيهأحلقداللهانإلا،صلاة

منطوافهالحاجويبدأ.والحاكمحبانابنرواهبخير(إلاينطق

سبعةويطوفيسارهعنالبيتويجعلالأسودالحجر

فىيسرعبأنالأولىالثلاثةالأشمواطفييرمل،أشواط

نأويسن!سد.بالنبىتأسياوذلكخطاهمقاربامشيه

عليهإبراهيممقامخلفركعتينالطوافبعدالحاجيصلي

مقاممنواتخذوا):تعالىلقوله،ذلكلهتيسرإن،السلام

زمزمماءمنيشربثم.أ25:المقرة!مصلىإبراهيم

شاء.بمااللهويدعو
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التروية.يومالحاجإليهايتوجهمنى

وذلكأشوأطسبعةويكون.والمروةالصفابينالسعي

للحاجويسن،بالمروةوينتهيالصفامنيبدأ،الطوأفبعد

بينالسعيفىيسرعوأنالمروةوعندالصفاعنديدعوأن

.الجريودونالرملفوقالأخضرينالميلين

متمتعاوكانممعيهالحاجأتمإذاالتقصير.أوالحلق

قدويكون،يتحللثمأفضلوالحلق،يقصرهأوشعرهيحلق

منالثامناليوموهوالترويةيومحتىينت!ثم،العمرةأدى

منالفراغبعديحلقانفلاوالقارنالمفردأما.الحجةذي

إحرامهما.منيتحللانولاالسعى

منالمتمتعأحرمالترويةيومجاءإذا.منىإلىالتوجه

منمكةأهلمنالحجأرادمنويحرم،بمكةإقامتهمكان

الحجاججميعاليومهذافيويتوجهأيضا،الترويةيومبيته

والعشاء،والمغربوالعصرالظهرفيهافيصلونمنىإلى

عرفة.يومفجرفيهاويصلونعرفةليلةفيهاويبيتون

يومعرفةإلىالحجاججميعيتوجه.عرفةإلىالتوجه

الظهرويصلون،هناكللوقوفالحجةذيمنالتاسع

بمااللهويدعونوقصر.تقديمجمعالإماممعوالعصر

بهيدعوماوخير،عرفةيومدعاءالدعاءخيرلأنشاءوابم

ع!ط:النبيعنالحديثفيثبتمااليومذلكفىالمسلم

والنبيونأناماقلتوخير،عرفةيومدعاءالدعاء)خير

ولهالملكلهله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قبلي

والوقوف.الترمذيرواهقديعشىءكلعلىوهوالحمد

لقولبه،إلاالحجيصحلاالأكبرالحجركنبعرفة

وزمن.ماحةواب!داودأبورواه(عرفة)الحجعثهتحر:النبي

يومفجرطلوعإلىعرفةيومفجرطلوعمنبعرفةالوقوف

منجزءبينالحاجيجمعأنللسنةالموافقوأفضلهالنحر،

النحر.يومليلةمنوجزءعرفةيومنهار

منالتاسعيوملثممسكابتإذا.مضدلفةإلىالدفع

ويصلي(الحرام)المشعرمزدلفةإلىالحاجيدفيالحجةذي

قالشاء،بماأدلهويدعوتأخيرجبموالعشاءالمغرببها

المشعرعنداللهفاذكرواعرفاتمنأفضتمفإذا):تعالى

يذمنالعاشرليلةالحاجويبيت.891:البقرة!الحرام

سبعمنهاويلتقطالفجرفيهاويصليمزدلفةفيالحجة

حصيات.

عيديومالحاجيتوجه.الكبرىالعقبةجمرةرمي

إلىالجمارأقربوهى،الكبرىالعقبةجمرةإلىالأضحى

الكبرىالعقبةجمرةويرمىمزدلفةعنوأبعدهامكة

يكونأنويسن.مزدلفةمنالتقطهاالتيالسبعبالحصيات

كا3لأ!ص!رلاص

!

ء

ى؟
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وهيالعيد،أيامأولإليهاجالحطيتوحهالكبرىالعقبةجمرة

التقطهاسالتىالسبعبالحصياتويرميهامكةإلىالحمارأقرب

مزدلفة.

قبلالرميقدمولوأ!ا،زواإلىالشمسطلوعبعدالرمي

أجلةمنتصفبعديرميأنيجوزفإنهالشمسطلوع

الحجة.ذيمنالعاشر

يذبحالكبرىالعقبةجمرةرمىبعدالنحر.أوالذبح

ثم،والقارنالمتمتععلىواجبالهديوذبح،هديهالحاج

أفضل.والحلقيقصرهأوشعرهالحاجيحلق

علىالإفاضةطوافالحاجيطوف.الإفاضةطواف

لقولهالحجأركانمنركنالإفاضةوطواف.طهارة

بالبيتوليطوفوانذورهموللوفواتفثهمليقضواثم):تعالي

أسذبحاعلىالحلقالحاحقدموإن92.:الحج!العتيق

منالحاجيتحلل-العقبةجمرةرميبعد-وبالحلق.أجزأه

يتحللأنهأيبمالجماعإلاكلهاالإحراممحظورات

ال!صغر.التحلل

الإفاضةطوافبعدالمتمتعالحاجيسعى.المتمتعسعي

الحجيصحالحلااركانمنركنوهوالجج،سعي

الإفاضةطوافبعديسعيانفلاوالقارنالمفردأما،بتركه

الحلهما،سعيذلكفإنالقدومطوافبعدسعياكاناإذا

الججسعيلزمهماالقدومطوافبعدسعيايكونالموإذا

وعمرةحجايؤديالمتمتعأنومع.الإفاضةطوافبعد

العمرةسعيالقدومطوافبعديسعىأنهإلا،كالقارن

فلاالقارنأماالح!سعىالإفاضةطوافبعدويسعى

بعدأمالقدومطوافبعدسعاهسواءواحدسعىإلايلزمه

لقولوللججللعمرةسعياهذاويكون،الإفاضةطواف

)يجزئ:أحمرةواالججبينجمعتلمالعائشةك!ل!النبي

رواهوعمرتك(حجكعنوالمروةبالصفاطوافكعنك

بعدوالسعيالإفاضةطوافيكونأنيشترطولا.مسلم

نإبلالعيد،يومالذبحيكونأنيشترطلاكماالعيد،يوم

إلىالعيديومصلاةبعدمنالتشريقأيامكلالذبحوقت

الوسوثمالصغرىالح!رةالحاجيرميحيتالوسطىالعقبةجمرة

العيد.أياماتزثاثاىخلاأ!الكبرىتم

طوافأما.الحجةذيمنعشرالثالثاليومشممحرغروب

نأللحاجفيجوزلوقتهما،آخرفلاأصسعيواالإفاضة

إلاالأكبرالتحللشحلللاولكنم!صة،فيماداميؤخرهما

الإفاضة.طوافبعد

،ليالثلاثأوليلتينبمنىالحاجيبيت.بمنىالمبيت

يذمنعشرأضالثواعشرأضانيواعشرالحاديليلةوهي

يجوزلكن.الدمبتركهيلزمواجببمنىوالمبيت.الحجة

فمن):تعالىلقولهثلاثمنبدلأليلتينعلىالاقتصار

لمنعليهإثمفلاتأخرومنعليهإثمفلايومينفيتعجل

.302:المقرة!اتقى

عشرالحادياليومفيالحاجيرمى.الجمراترمى

سبعواحدةكلالعقبةجمراتعشروالثالثعشروالثاني

ثم،الوسطىثم،الصغرىالعقبةبجمرةرميهيبدأحصيات

ولوغروبها،إلىالشمعي!زوالمنالرميووقت.الكبرى

زوالقبلالرمييجوزولاجاز.اللي!!منتصفإلىأخره

الشمس.

العيد.أياموثالتثانيبرميهاالحاجيمدأحيتالصغرىالجمرة
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أهـ004عاميبينالحجاجأعدادإجمالي

---7-هـأ-4"-ةعام

أهـ104عام

أهـ204عام

أهـ304عام

أهـ404عام

أهـ504عام

أهـ604عام

أهـ704عام

أهـ804عام

أهـ904عام

حاج

حاج

حاج

حاج

حاج

حاج

حاج

حاخ!

حاج

حاج

أهـ814أهـو954الخارجمنالقادمينالحجاجأعدادإجمالي

7-بم،-0654-!--عأم

حاج2367.82هـأ014عام

حاج072)201أهـ411عام

حاح!120/1)041أهـ412عام

حاخ813129)أهـ413عام

حاخ!161.599أهـ441عام

حاخ!2740/1)43أهـ415عام

حاج1،"08لم465أهـ614عام

حاج681.1لم195أهـ174عام

حاج321.1لم434هـأ814عام

وأليلتينمنىفيالمبيتالحاجأتمإذا.الوداعطواف

طوافطافقدكانإذأالحجمناسكأنهىقديكونثلاثابم

إلىيغادرأنقبليلزمهولكن،الحجسعىوسعىالإفاضة

الإفاضةمجفطوافولو.الوداعطوافيطوفأنبلده

لقولالحا!علىواجبالوداعوطواف،ذلكأجزأهالوداع

بالبيت(عهدهآخريكونحتىأحدينفرنعل!:الاالنبي

النفساءأوالحائضعنالوداعطوافويسقط.مسلمرواه

هي؟)أحابستناظ!س!:فقالحاضتعندماصفيةلحديث

فلا:قالالنحر،يومأفاضتقدإنهااللهيارسولقالوا:

الحجاجلجمعمتوفرةالطبيةالخدمات

يأمرهاولم.ومسدمالبخاريرواهإذا.عديناحبمي!فلاأيإدا(

عنهما:ال!هرضيعباسابنقالهولما.بفديةعدظقاللهرسول

عنخففانهإلابالبيتعهدهماخريكونأنالناس)أمر

القدومطوافيسقطوكذلك.ومسدمالبحاريرواه(الحائض

عندالنفاسأوالحيضحصلإذاالنفساءأوالحائضعن

البيتدخولالنفساءأوللحائضيجوزولا.مكةقدوم

حاضتلماالمؤمنينأمعائشةفإن،فيهالطوافعنفضلأ

بالحجتحرموأنالعمرةأفعالعنباللإعراضضويه!النبيأمرها

منإلاحائضوهيالمناسكأداءمنيمنعهاولمقارنةفتصير

ومسلم.البخاريرواه.الطواف

لعمرةا

وجهعلىالبيتزيارةوشرعا:،الزيارةلغة:العمرة

فيثلاثا،عمراتأربع!ش!النبياعتمروقد..مخصوص

بعضعندواجبةوالعمرة.حجتهمعوالرابعة،القعدةذي

وتكرارهاعطموفضلها،آخرينعندمؤكدةوسنةالعلماء،

النبيلفعلعطموأجرهجائزمرةمنأكثرالعمرفي

رواهبينهما(لماكفارةالعمرةإلى)العمرة!ن!:ولقوله

فإنهماوالعمرةالحجبينأثابعواوقوله.ومسدمالبحاري

العمرةوإحرام.الترمديرواه.إلخ(..والذنوبالفقرينفيان

كسعيه.وسعيهاكطوافهوطوافهاالحجكإحرام

بالموسوعةصلةذاتمقالات

الحجألحاثمركزالمصارىعندالحجالسلامعليهإبراهيم

المكرمةمكةالمشرفةالكعبةالإسلام

منطقة،المكرمةمكةكلرش!محمدالسلامعليهإسماعيل

المنورةالمديسةسورة،الحج

الموفوععناعر

ا-

-5

-7

الحجفضل

الحجفوائد

الحجحكم

الحجشروط

الاستطاعة-جالإسلامأ

الحرية-دالتكليص-ب

الحجفيالنيابة

ومكانهالحجوقت

الحجمناسك

الكبرىالعقبةجمرةرميحالإصام

النحرأوالدبح-طالطهواف-ب

الإفاضةطوال!-يوالمروةالصفابينالسعىج

المتمتعسعى-كالتقصيرأوالحلق-د

بمنىالمبيتلمىإلىالتوجههـ

الحمراترممط-معرفةإلىالتوجهو

الوداعطواف-نمزدلفةإلىالدفع-ر

لعمرةا
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عر!الجج.

مشروعيته؟دليلوماالجج؟حكمما-

الحح.فضللىوردتأحاديثحمسةادكر-

والدنيولمحة.الد!نيةالححفوائدأه!ااذكر-

دلك؟دليلمار،مرةمنأكثرالمسدالححلىيح!هل

الحح.طشرراذكر-

داجلوما،الإسلاماححةعهتسمطوه!ط،الصبيحححكمما-

ماتقول؟

الحج؟!الاست!هاعةمعىما-

مستطيعةت!صرفهلالمحرمتجدول!ا!الماالمرأةوجدتإذا-

لا؟الحبنمعليهايح!ر

النيابة؟تلكسرطوماالحح؟فياليابةحوارعلىالأدلةما-أ

الحبمأشعصماأ

قبله.للحاجيستحبوماداالإحرامعرتحدت-أ

القدومطوا!صبعديتورهـهمايحلقاأنالممردأورناسلظيحورهلأ

احسعي؟وا

ومادأك؟علىالدليلماالأكبر،االححركنلعرلمةالوقو!أ

؟هماكيقالالديالدعاءأشض!!

مردلمة؟إلىعردةمريفيصأدللطحيحورمتى-أ

الحجة؟ديم!العاشريومالحاحمايؤديهاالتيالماسكما-أ

أياممنيومح!لديالحاجيرميهاالتيالحمراتعددكم-أ

؟حمرةكللهايرميالتيالحصياتعددكمر،التشريق

كما،التشريقليالىمرليلت!!منىفىيبيتألىاسلحاجيحور-أ

.القرآنمندلكدليلاذكرتلاثا،يبيتأدلهيجوز

دوع.كلوحكمالحاحيطهوفهاالتيالطوا!صأ!اعاذكر-1

ماعلىدل!!والنمساء؟الحائصعلىا!داعاطوافيحبهل-2

.تقول

وليرنوع،كلعرفقار،،أومتمتعاأوممردايحرمأدللحاج-2

اصثلات.االحالاتبيرالفرق

الكريمالقرانسورالحإحدىسورة.سورة،الحج

.والعشرونالثانيةأصشريفاالمصحففيترتيبها.المدنية

تخليداالحجتسميتهاجاءت.آيةوسبعونثمانآياتهاعدد

بناءمنانتهىحين،السلامعليهإبراهيمالخليللدعوة

.الحراماللهبيتلحجالناسونادىالحتيق،أجيتا

سائرشأنشأنهاالتشريعجوانبتتناولالحجسورة

العسورةأنومع،التشريعبأمورتعنىالتيالمدنيةالسور

فموضوع،المكيةالعسورجوعليهايغلبأنهإلامدنية

البعتوموضوع،والتخويصوالإنذاروالتوحيد،الإيمان

السورةفىالبارزهووأهوالها،القيامةومشاهدوالجزاء،

الإذنمن،التشريعيةالموضوعاتجانبإلى.الكريمة

الله.سبيلفىبالجهادوالأمر،الهديوأحكام،بالقتال

لهترتحف،مخيفبمطاالكريمةالسورةابتدأت

العنيفالزلزالهوذلكم،العقوللهولهأتصيشوالقلوب

إنربكماتقواالناسأيهايا)الساعةيديبنيكونالذي

الساعةأهوالومن.أالحئز!عظيمشيءالساعةزلزلة

الأدلةلتقيمالسورةتنتقلوالنشور،البعثأدلةإلى

الجزاء،دارإلىالانتقالثمالفناء،بعدالبعثعلىوالبراهين

وتحدثتفشر.شراوأنفخير،خيراإنجزاءهالإنسانلينال

دارفيالأبراريكونحيثالقيامةمشاهدبعضعنالسورة

السورةانتقلتثم.الجحيمدارفىوالفجار،النعيم

وتناولتالكفار،بقتالالإذنمنالح!صمةعنللحديث

وطغيانهم،أهلهاظلمبسببالمدمرةالقرىعنالحديث

للمسلمينوتطمينا،الدعواتفىاللهسنةلبيانوذلك

ضربتإذالسورةوختمت.الصابرينتنتظرالتيأحاقبةبا

المعبوداتهذهأنوبينت،للأصنامالمشركينلعبادةمتلا

إنساناتخلقأنعنفضلاذبابةتخلقأنمنوأحقرأعجز

كهف،إبراهيمالخليلملةاتباعإلىودعتبصيرا،سميعا

التوحيد.وركن،الإيمان

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

انصرفالحجدفظأطدقإذاالئصارى.صكلدالحج

النصارىأنغير،الإسلامأركانمنالخامسللركنمطلقا

للخلاصالتماساالمقدسةوالأماكنللمزاراترحلاتلهم

هذهبمثليقومونمنويعرف.يعتقدونكماالروحى

.بالحجاجعندهمالرحلات

،السلامعليهعيسىعهدمنمشة001حواليبعد

بيتإلىالأولىالججبرحلاتالقيامالنصارىحجاجبدأ

إلىالوسطىالعصورفيالحجاجيرحلولم.وروماالمقدس

أيضا.القديسينمقابرإلىبل،فحسبورومافلسطين

القديسمزاراتالنمطهذامنخاصةمواقعوتتضمن

بيكيتتوماسوالقديسأسبانيا،فيكومبوستيلاجيمس

فيباتريكوالقديسإنجلترا،بجنوبيكنتفيبكانتربري

أيرلندا.فيدوانباتريك

الح!برحلةالقيامفيالحاجيشرعكانوعندما

الحجاجتحملوقد.بالبركةلهيدعوالقسيمي!كان

القديسبمساعدةيعتقدونكمايحظواكيرحلاتهم

إحدىبصفتهاأوالمثالسبيلعلىمرضمنللشفاء

وأ،ذنبعنالتكفيربنودمنبنداأوالشكرأعمال

يمكثونالحجاجكانوقد.دينىولاءعنللتعبيروسيلة

كانحيثأخرىأماكنفيأو(خاصة)نزلتكايافى

ليلة.يستريحواأنباستطاعتهم

الشعاريرتدونالحجاجكانعودتهمرحلاتوفي

بيتمنالعائدونفالحجاج.زاروهالذيللمكانالمميز

يعرفونوكانوا،النخلسعفيرتدونكانوامثلاالمقدس

بالسعافين.
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العصورفيالشهيرةالمراكززيارةالحجاجوواصل

قدفحدثينلقديسينمعينةأماكنأنغير.الوسطى

وتشمل.الحجاجلزيارةأهدأفاالأخرىهيأصبحت

زافييرفرانسيسالقديسمزاريهذهالمعاصرةالحجأماكن

وتشمل.بفرنساليزلمحهديتريزاوالقديسةبالهند،جووافى

العذراء،مريمبظهورفيهايعتقدالتيالمواقعالحجمراكز

كماأيرلندا.فىمايوبكاونتىونوكبفرنسا،لوردزفيكما

يقومونالرومانوالكاثوليكالبروتستانتمنكلاأن

بوالسنجهامالعذراءمريمكنيسةإلىسنويةحجبرحلات

بإنجلترا.نورفولكفي

السحح.)أدواتالسحربمالتعويذةانظر:.الحجاب

التكاليففي)مشاركتهاالإسلامفيا!لرأةانظر:.باب

.(الشرعية

بالأضلاعمرتبطةكبيرةالحا!جزعضلةالحجاب

الرئيسيةالعضلةوهو.البطنعنالصدروتفصل،السفلية

الحجابولايوجد.القبةشكلولها،التنفسفيالمستخدمة

.الأخرىوالثديياتالإنسانلدىإلاالكاملالحاجز

الحاجزالحجابشقلصنفساالمرءيأخذوعندما

الصدر.فيالفراغمساحةيزيدوهذا،أسفلإلىويتحرك

تجعلبالاضلاعالمرتبطةالعضلاتفإن،ذاتهاوقتوفي

يوسعأنشأنهمنوهذا.الخارجنحوتتحركالأضلاع

الأسفلباتجاهالحاجزالحجابحركةمعويخلقالصدر

يدخلالهواءالفراغهذاويجعلالصدر.فيبسيطافراغا

وأالتنفسيدعىالعملوهذا،الهوائيةالقصبةعبرالرئتين

الشهيق.

ينبسطعندماالرب،،منالهواءيخرجالزفيرأثناءوفي

المرءشنفسوعندما.الأضلاعوعفلاتالحاجزالحجاب

والعضلاتسلبيةحالةفيالزفيريكون،طبيعىبشكل

كانتمرنةأليافعلىالمتوسعةالرئةوتحتوي.عملدون

فييشبهالمرنالنسيجوهذا.التنفسأثناءتمددتقد

تتقلصالرئةويجعل،المشدودةالمطاطيةالخيوطسلوكه

الصدر،خارجالهواءيطردوهذا.المنكمعقكالبالون

التنفس.فيهبدأالذيالحجمإلىتصلحتىالرئةوتصغر

الصدرجدارلأنالزفيرأثناءكاملبشكلالرئتانولاتفرغ

أثناءنشطاالزفيرويكونجزئيا.متمددةحالةفييبقيها

الرياضية.التمارينأثناءيحدثالذيالشديدالتنفس

فيتساعدالأضلاععضلاتمنأخرىمجموعةوهناك

البطنجدارفيالعضلاتأنكماأصغر،الصدرجعل

الحجابامامأعلىإلىالبطنيةبالأعضاءلتدفعتتقلص

الرئتين.منالهواءإخراجعلىبذلكوتساعدالحاجز،

الأط!!جا!

/عع

3عإ،في!!بر!؟لأ-3

تر)بزية

!

!!

!

?الحخآب

أ-فاجئر!ح

ترلمجم!

بدورتقوم)أعلاه(،قبةشكلعلىواسةعضلةالحاجزالحجاب

القصوبعظمالحالبينفيبالأضلاعويرتبط.التمفسعمليةفيأساسي

المرءيستنشقوحينالظهر.فيالفقريالعمودوبأسفل،الامامفي

ويزيد.قبتهوتمبسطالحاجزالححا!تحقلصاليسار(،)أسف!!الهواء،

الهواءمعهيسحببسيطفراغعنهيمجممماالرلسين،حجمالفعلهذا

عضلةتسترحي(،اليمين)أسفلالإنسانيزفروحينما.الرئتينضمن

صغرإلىوتؤدي،الرئةفيالمشدودةالمرنةوالعضلاتالحاجز،الحجاب

.الخارجلحوالهواءطاردةالرئةحجم

الكهربائيةالإشاراتالحاجزالحجابعصبينقل

هذاوينشأ.التقلصعلىتحثهاالتيالحاجزالحجابلعضلة

ضمنويمتدالعنقفيالعلويالشوكيالنخاعمنالعصب

الحاجز.الحجابعضلةحتىالأسفلنحوالصدر

التنفس.،الرئةالصدر؟،البطن:أيضاانظر

)خطةالأندلسفيالإسلاميةالحضارةانظر:.الحجاية

.(الوزارة

هـ،59-)41الثقفييوسفبنالحجاج

فصحاءمنالثقفىيوسفبنالحجاجم(.661-713

العصرفىوالبيانالخطابةأهلمنالذروةفىويعد،العرب

وخطيبعسكريوقائد،محنكسياسيوهو.الأول

بيدهحكمهمنصرحيثالأموييندولةدعائممن.مفوه

ولسانه.

!أ!!ي
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علىالأولتعليمهوتلقىبها،ونشأالطائففيولد

فيأبيهمهنةفامتهن،صبيانمعلمكانإذبموالدهيدي

بيعأوالدباغةامتهانهالمؤرخينبعضويذكر.شبابه

قامسيا.دميماقصيراوكان.الزبيب

بنمعاويةوفاةأعقب!التيالتاريخيةال!وفكانت

اضطراباتمنبهحفلتومايزيدابنهوإمرة،معفيانأبي

قدرتهفيهافأظهر،العسكريةالحياةإلىبهدفعتقد؟وفتن

إمرةيوليهمروانبنعبدالملكجعلمما،أعيادةاعلى

الزبيربنعبداللهحركةعلىبالقضاءالمكلفالجيش

فحاصرركبها،إلاالرعبلإثارةوسيلةتحركفلم،بمكة

ابنحولمنالجموعفتفرقت،بالمنجنيقوضربهامكة

منينزلهولم،الحجاجفصلبهقتلحتىوقاتلالزبير،

هذاعلىعبدالملكف!صافأه،عبدالملكبأمرإلاصلبهمكان

إلىفذهبالحجاز،إلىإضافةالعراقبتوليتهالنجاح

مستباحةالدولةوهيبةتمور،ال!نحيثواليا،العراق

والشمردالعصيانأعمالكثرتإذ،مهددةوسلامتها

القسوةإعمالفقرر،وطردهمالولاةعلىوالتعدي

فيالأولىبياناتهمنيظهركما،القويةالقبضةوممياسمة

العصبياتوضرب،والبصرةالكوفةفيالتتويجخطبتي

عنفوانهاواستثماراحتوائهاعلىعملثم،ببعضبعضها

الدولةأطراففىالتمردوأشكالالخوارجعلىالقضاءفى

القضاءفيثم،الخراجدفععنسجستانملككامتناع

عرفولهذا.الخوارجوملاحقةالأشعثابنتمردعلى

الثانيتأسيسهفيمروانبنالملكلعبدالقويةاليدبأنه

دعائمها.وتثبيتالأمويةللدولة

الأمويةالدولةسلامةتأمينفىمنجزاتهلعساعدت

النجاحعلىساعدهوقدهيبتها.وعودةكيانها،وتثبيت

وبياناته،خل!فيجيدااستغلالاامشغلهابيانيةقدرة

فييلحنوالمأربعةمنواحدبأنهالقدرةهذهعلىويدللون

والحجاجمروانبنوعبدالملكالشعبي:وهم،ولاهزلجد

العسكريالجانبينعندللدولةإنجازأتهتقفلم.القريةوابن

الحضاريةالجوانبإلىتعدتهمابل،فحعسبوالسياسي

وبأمره،الفارسيةمنالعراقديوانعربفبأمره،والثقافية

ونقط.القرانأعجم

أخبارهمنكبيربقدروتأريخهالأدبكتبوتحتفظ

الخطابةألوانمنجديدالوناخطبهوتعد:والأدبيةالسياسية

وللاغةفصاحةوتقدمالدولةسياسةترسمإذبمالسياسية

الخطبهذهأشهرومن.بأسماعهموتستأثرالسامعينتبهر

،العراقعلىوالياقدمحينالكوفةفيخطبهاالتىتلك

الشاعر:بقولواستهلها

الثناياوطلاعجلاابنأنا

تعرفونىالعمامةأضعمتى

الشعراءفقصده.ونقدهتذوقهبالشعر،بصيراوكان

الأمويونالشعراءوكان.الحربيةأخبارهوإذاعةمدحهولزموا

والأخطل.والفرزدقجريرومنهم،ذلكفىمقدمينالفحول

الأحزابشمعراءمننفرهجاهفقدهؤلاءمدحهوكما

الزبيريون.والشعراء،الخوارجشعراءرأسهموعلىالأخرى

-؟4701هـ،5ء.-؟64)7للهاعبد،لحجاريا

وأديبمؤرخ،الحجاريإبراهيمبنعبداللهأم(.551

يحصسب،قلعةإلىمنهاوهاجرعرناطةفيعالق،أندسي

ويقعالمغربكرائبفيالمسهبكتابههناكألفحيث

جغرافيتاريخىكتابوهو،كبيرةمجلداتستةفي

وصفوالأدباء.الشعراءلبعضتراجمحوىللأندلس

ومدنهاوعرضهاوطولهاوفضائلهاالأندلسالحجاري

بالتفصيل.وقراها

كتاباتخذواسعيدبنيأنإليهالإشارةتجدرمما

فيالمغربل!ضابهمأساساالمغربغرائبفيالمسهب

جماعيكتاببأنهالكتابهذاويوصف.المغربحلى

أضأليف.اوهواةالأدباءمنأسرةتبنته

تبدأالتيالسرواتجبالسلسلةالأصلفيهيالحجار

وسميت.الشامقربإلىشمالآوتمتدأجمنامنجنوبا

الأصمعيوحددنجد،عنوالغورتهامةتحجزلأنهاحجازا

صنعاءتخوممنلم!الحجاز:العربجزيرةكتابهفيالحجاز

لأنهحجازاسمىوإنما،الشامتخومإلىوتبالةالعبلاءمن

حجازيةوالمدينةتهاميةفمكةونجد،تهامةبينحجز

/لم.حجازيةأ!ائفوا

المدينةدارا:عشرةاثنتاالحجازأخر:موضعفيوقال

مزينةودارأشجعوداربليودارالمروةوذوومذكوخيبر

وظهرهلالوجلسليموجلهوازنمنونفرجهينةودار

وبدا.شغبالشاموممايليليلىحرة

يقصدولايةالتركيالإداريالنظهامفيالحجازوكان

)سناجق(ثلاثةإلىالولايةهذهوقسمت،المكرمةم!!بها

.وجدةوالمديخةمكة

جميعاالمسلمينقلوبفىخاصةمكانةوللحجاز

والمدينةالمكرمةمكة:وهما،فيهالمقدست!تالمدينفنلوجود

المسلمينقبلةالمشرفةالكعبةتوجدمكةففى،المنورة

يحإليهاالتيالمقدسةوالمشاعرزمزموبئرالحراموالمسجد

وقبوركل!لدالنبيقبريوجدالمدينةوفيعام،كلالمسلمون

.النبويوالمسجدصحابته

استوطنتالتىالعربيةالقبائلأشهررأسعلىويأتى

إليهاينتمسبالتيوهيممكةفيقريشقبيلةقديماالحجاز

،والعباسيونوألامويونالراشدونوالخلفاءكل!سدمحمدالنبى
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وسعدوفهموثقيفوهذيل،المدينةفيوالخزرجوالأوس

وجهينةهوازنإلىإضافةوالطائفمكةبجواربكربن

الأصمعى.كلامفيذكرهاالماروبلي

فيهقيلومماالحجازذكرمنالعربشعراءأكثروقد

:الأعراببعضقول

يكنولمبالعراقليلىتطاول

يطولالحجازباكنافعلى

بهومنالحجازأرضإلىليفهل

سبيلالفواتقبلبعاقبة

مرسلوبينكبينييكنلمإذا

رسولإليكميالصبافريح

آخر:لوقا

فشاقنيفالحجازأرمنالبرقسرى

شائقالبرقلهحجازيوكل

الهوىمنألاقيممافواكبدي

بارقتألقأوإل!حنإذا

آخر:وقال

نازلببغدادأنيحزناكفى

رهينالحجازباكنافوقلبي

استفزنىللحجازذكرعنإذا

حنينالحجازباكنافمنإلى

لهمقاليافارقتهممافوالله

يكونفسوفيقضىماولكن

السلمي:عمروبنالأشجعوقال

دفينهوىالحجازباكناف

العيونهدتإذايؤرقني

وساكنيهالحجازإلىأحن

القرينفارقهالإلفحنين

لبيد:وقال

وجاورتبفيدحلتمرية

مرامها؟مكفأينفالحجازأر

تحتالحجازدخل.الحديثالعصرفيالحجاز

،الأخرىالإسلاميالعالمأنحاءضمنالعثمانيالحكم

عامحتىللأشرافالمباشرالحكمتحتظلولكنه

قدكانلمااللهرحمهعبدالعزيزالملكضمهحينأم259

المملكةقياموبإعلان.العربيةالجزيرةأجزاءمنفتحه

الإداريالتقسيمضمنالحجازدخلالسعوديةالعربية

ضمنالأولالمقامفيواقعحالياوهو،المملكةلمناطق

إلىتشملالتي،المنورةوالمدينةالمكرمةمكةمنطقتي

أهموهي،جدةمثلكبرىمدناالمقدستينالمدينتينجانب

وهي،والطائفالأحمر،البحرعلىالسعوديةالموانئ

التيوينبعجاورها،وماالمملكةلأبناءرئيسيمصيف

،للبتروكيماوياتكبرىومصاؤرئيسياميناءتشمل

ورابغ.كالوجهأخرىمدنإلىبال!ضافة

منصلةأكثرالحجازأبناءكانالحجار.فيالثمافة

بالحركاتالعربيةالجزيرةمنأخرىمناطقفىن!ائهم

الحرمينوجودوكان.العربيةالبلادفيالحديثةالنهضوية

إضافة،للمسلمينعلمياستقطابمنيمثلانهوماالشريفين

متقدةالعلمجذوةإبقاءفيعاملا،المقدسموقعهماإلى

الإسلامي.العالمعرفهاالتيالضعفعصورفىحتى

فيآخرتأثيرالسنويةالحجيجبوفودالحجازلاتصالوكان

المملكةإلىالحجازانضموحينالحجاز.نهوضفيالتبكير

المتميزالموقعذلكعبدالعزيزالملكأدركالسعوديةالعربية

وشجعالحديثةالتعليميةالمعاهدبإنشاءالنهوضفدعم

الخارخ.إلىالبعثات

بالعلمالنهوضفيرائدجيلظهورإلىكلهذلكأدى

السعودية.العربيةللمملكةالتاربالحديثفيوالثقافة

محمدواضحا:أثراتركواالذينالجيلذلكأفرادومن

حسينمحمد،الأنصاريعبدالقدوس،الصبانلممرور

مدني.أمين،السباعيأحمدعواد،حسنمحمد،زيدان

الدولة؟الاولىالسعوديةالدولة،السعوديةانظر:

الثالثة.السعوديةالدولةبمالثانيةالسعودية

)الطب(بمالمسلمينوالعربعندالعلومانظر:.الحجامة

الفصد.

الإنسانمنعالشرعوفي،والمنعالتضييقاللغةفىالحجر

مثلالغير،لحقالحجر:قسمانوهو.مالهفيالتصرفمن

محافظةمالهفيالتصرفمنيحرمفإنهالمفلسعلىالحجر

علىالحجروهوالنفسلحفظوالحجرالغرماء.حقوقعلى

مالهم.علىحفاظاوالمجنونوالسفيهالصغير

علىالحجزيسمىالبلدانبعضفيوالحجر

بحجزبموجبهالمحكمةتأمرقانونيمصطلحوهوا!لمتلكات

يستخدمالممتلكاتحجزوكان.الأشخاصأحدممتلكات

المحكمة،أمامالحضورعلىالشخصلإجباركوسيلةقديما

وأمحراثأوحصانبمصادرةالمحكمةموظفيأحدفيقوم

ذلكبعدالمحكمةيراجعالذي،عليهالمدعىإلىيعودأثاث

فإنالحاضر،الوقتفيأما.المصادرةالأمواللاستعادة

فقط.المدينينعلىرئيسيبشكليطقالممتلكاتحجز

مننوعانحالياإنجلترافي-المثالسبيلعلى-يوجد

الدينبسببالحجزوهما،الممتلكاتعلىالحجزأوامر

علىيكونقدالحجزمنالأولوالنوع.الأرباحعلىوالحجز

بممتلكاته،التصرفبعدمعليهالمدعىإلىموجهأمرهيئة

ديونهدفععنالمدينيعجزعندماالأسلوبهذاويستخدم
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عنددي!لديهولكنديونهلتسديدبيعهيمكنمالديهوليص!

نأالثالثالشخصمنيطلبالحالةهذهوفي.ثالثشخص

أما.عليهالمدعىمنبدلأالأولالدائنإلىمباشرةدينهيدفع

تسديدعلىعليهالمدعىإجبارفيعنى،الأرباحعلىالحجز

يستخدموقد.مباشرةالدائنإلىيكسبهاالتيالمبالغمندينه

مفروضةأطفالمباللإعالةأوزوجيةنفقةلتسديدأحيانا

صاحبمباشسرةالمحكمةإلىالمبلغويدفع.عليهالمدعىعلى

الحجزأسلوبيعدولم.عليهالمدعىلديهيعملالذيالعمل

المدين.ممتلكاتعلىاليدوضعيطقالممتلكاتعلى

الدين.:أيضاانظر

المشرفةالكعبة)الطواهـ(بمالحجانظر:الأسود.الحجر

والتاريحية(.الدينية)المعالمالمكرمةمكة(بمالكعبة)أحزاء

اسنة.أشهربأحدرمزيايرتبطكريخحجراليختحجر

وفقجيلإلىجيلمنالنصرانيةالمعتقداتانتقالوححسب

للشخصالسعيدالحظيحملالبختحجرفإن،أقوالهم

إحدىمعأيضاحجركلويتوافقالشهر،ذلكفيالمولود

الميلادتواريخفإنحالكلوعلى.البروجدائرةعلامات

شهر.كلونهايةبدأيةمعتتوافقلا)برج(،علامةلكل

.الجوهرة:أيضاانظر

البختحجر

!مالمقبولةالأححارأرالححر،-الاعتقادحسب-الجدولهدايظو

،مميزةوعلامةشهر،امم!!كجوهرة،والحلىالجواهرتجارمعظمقماى

بدايةمعالمتفقةللعلاماتالميلادوتواريحححر.ل!،!المرتمطللبرح

الأشمو.ونهاية

الرحعلامةالصفاتأوالححرال!ثهر

الكريمةالأححار

ياير

!راير

مارس

ريلأ

يوما

يوليو

أعسص!

صتولىهـأ

س!مر

أحمرعقيق
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ارلرحد

الألماس

الرمرد
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الهيحى
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المعمير
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بلارفط،قلعةفيالجيريالحجرمنكتلةفيردي!حجر

التيالاساطيروحعسبأيرلندا.فىح!ركمنبالقرب

علىالقدرةيمتلكالحجريقبلمنفإنأيرأشهدا،أهلشناقلها

المقنع.المعبرالحديث

تكونربما.أم464سنةالقلعةبرجفيالحجروضع

سحراعجوزامرأةعملتأنبعدبدأتقدالأسطورة

الحجر،الملكقبلفإذا.الغرقمنحياتهاأنقذملكالتكافئ

علىالقدرةسيكتعسبفإنهالسحر،هذاتأثيرتحتوهو

المقنع.الحلوالحديث

الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:حمدد.ينحجر

العربية.

بوصفهكالحدب-الأهميةحيثمن-يعتبرالبئاء!حجر

فىالحجرويمستخدم.الإنشاءاتفيتستخدممادة

ودعاماتودرجهاوجدرانهاالمبانيجدرانأساسات

وتلميعهاالإنشاءاتكافةإكمالوفىوالجسور،الأعمدة

معظمفىالحصباء،لاستخدامتعليلهذاوفيوزخرفتها.

حجارةوالحصباء.الإنشاءاتفيالمستخدمةالبناءحجارة

فيلاستخدامها،صغيرةقطعشكلعلىالمحاجرمنتقتيع

الصناعية.والإنشاءاتالوقتسطيحمنهاأغراض

وأ،طوبداخلحجرهوالمنحوتالبناءوحجر

.محددةومقاساتأشكالفىطبيعيةسقفبلاطات

على-ليدوممنحوتبناءحجرتصنيعالبناءونويتوقع

المنحوتالبناءحجرفيويوجد.عاممائةلمدة-الأقل

مقاومةعلىقادرايجعلهمماأقل،هوائيةخلاياأومساحات

المياهجمدتوإذا.الطقسعنالناتجةالبلىعوامل

الحجرفإن،المفتوحةالكبيرةالمساماتفيوانتشرت

المنحوتالبناءحجرويشتمل.صغيرةقطعإلىسيتكسر

،وارخام،الرمليوالحجر،الجيريوالحجرالجرانيتعلى

.الجيريالحجر،الرملىالحجر:انظر.والأردواز

كافة.البناءحجارةبينمنحجرأمتن.الجرانيت

ويستعمل.لصلادتهنظراومعالجتهقطعهفىصعوبةوتوجد

تلمئويمكن.العامةالمبانيإنشاءفيواسعةبصورة

للنحتممتازةخلفيةويعتبرمصقولآ.يكونحتى،الجرانيت

الجرانيت.انظر:.الحروفونقش

قطعهويمكن.وثابتصلد،بناءحجر.الجيريالحجر

وتوضع-.والخرطةوالمسحج،بالمنشاروتشكيله،بسهولة

الحجريالمبنىفوقاللونالرماديةالحجارةهذه-أحيانا

فيالجيريالحجريستخدمكماجذابا.سطحالتعكس

،والدرجوالنوافذ،،الأبوابوعتبات،الأرضياتتبليط

الزوائد.منالسطوحوتشذيب



58الحجرالجيري

بالولاياتإنديانافيمححرةمنالجيريةالحجارةيستخرجونعمال

بسهولةوتشكيلهقطعهويمكنكثيراالجيريالحجريتحمل.المتحدة

المبانى.وواجهاتأطرافبناءفىمايستعملوغالبا

ويكونالبناء.حجارةأجملالرخاميعد.الرخطم

،والرماديبالأسود،مخططااللونأبيضالنقيالرخام

والأصفر.والأحمر،،الورديلأحمرواوالأخضر،

التذكارية،النصبإنشاءفىالرخامالبناءونويستخدم

.بالألواحالأطروكسوةالمواقدوأماكن،السلالموزخرفة

انقسامهويمكن،ناعمةحبيباتذوصخرالأردواز.

وأرضياتالأسقففيويستخدم،رقائقإلىبسهولة

اللوحية.الحجارة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الرملىالحجرالجرأنيتالأردواز

لرخاماالحيريالحجرالتحجير

نيالمباتشييد

والحر!(.)الفنونالأزتكانظر:.التقويمحجر

معظمهفىمكونالصخورمننوعابيالحجر

كربوناتمنمركبمعدنوهو،الكلسيتمن

أنهإلا،اللونرماديةالجيريةالأحجارومعظم.الكالسيوم

إلىالأبيضىمنتتفاوتألوانذاتجيريةأحجاروجدت

إذامالمعرفةالطيعيةالصخورالعلماءويفحصالأسود.

الهيدروكلوريكحمضبصبلا،أمجيرياحجراكانت

الحجركانفإذاعليها.الكبريتيكحمضأوالباردالخفف

.الكربونأكسيدثانيمنفقاقيعمنهتخرججيريا

كربوناتعلىتحتويالبحرومياهالعذبةالمياهومعظم

الجيريالحجرأنواعجميعوتتكون.المذابةالكالسيوم

عنوتنفصلالمذابةالكالسيومكربوناتتتبلورعندما

كلعنينتجبحيث،مختلفةبطرقالتبلوروشم.المحلول

الختلفةالأنواعهذهأنإلا،الجيريالحجرمننوعطريقة

فئتين.إلىتقسيمهايمكن

كلياتكونتالتيالجيريةالأحجارالأولىالفئةوتشمل

الأنواعهذهوتنفصل،الحيةالكائناتمنتدخلدونتقريبا

هذاعنوينتجالماء.يتبخرعندمابالضرورةالمحلولعن

تكونالتيالمرجانيةالشعابمنكثيرالبحيراتفيالتبخر

الضحلة،الاستوائيةالبحارمنكثيروفى.وضحلةساخنة

لمجرسب،المرتفعةالحرارةنتيجةالسطحيةالمياهتتبخرحيث

خلالببطءويتبخرالبحر،قاعفيأبيضجيريطين

بلوراتذااللونفاغجيرياحجرامكونا،السنينملايين

للحجرمثالأالطاشيروتعد.مستويةوطبقات،دقيقة

رخوا.بقىالذيالجيري

كربوناتتكونالأرضعلىالينابيعمياهتتبخرعندما

الميتةالأشجاروأليراقالمستنقعاتتكسوقشرةالكالسيوم

تسىمصطبةأوصغيرامرتفعالتكونوتتراكم.والأرض

المسامي.الحجر

الكهوفأسقفخلالالسائلالماءلتبخرونتيجة

تسمىالجيريالحجرمنأخرىعينةتتكونالجيرية

الروايسبوهي،الهوابطمنهتكونالترافرتينترسبات

منهوتكونبمالمغاراتأوالكهوفسقوفمنالمدلاةالجيرية

أشهرالرماديالجيريالحجر

أيضاالجيريوجدالجير.أنواع

.أخرىكثيرةبألوان

المسمىالجيريالحجر

المرجانمنيتألفبالصديفي

البحرية.الحيوأناتوأصداف
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أرضياتفيتكونالتيالجيريةالرواسبوهيالصواعد،

.الصاعدة،الهابطةانظر:.المغاراتأوأممهوفا

بوساطةالجيريةالأحجارمنالأخرىالفئةتتكون

النباتاتوبعضالحيواناتمنكثيرتقوم.الحيةالكائنات

الماء،منالكالسيومكربوناتبامتصاصالبحرية

تفعلكماوعظامها،قواقعهابناءفيوتستعملها

والحلزونالصدفىوالسمكالبحريةالرخويات

المرجانية.والحيوانات

بفعلوالعظامالقواقعتتكسر،الحيوانيموتعندما

المرجانية.والرمالوالطينالصدفمنهاويتكون،الأمواج

منتكونتالهادئالمحيطجزرشواطئمنكثيراونجد

الطقاتمعظمأنكما.المرجانيةوالرمالالطينذلك

وأأصدأفامايوماكانتالأرضأجزاءجميعفيالجيرية

الاستوائيةالمياهبعضفيويوجد.مرجانيةورمالآطينا

البحريةالأصدافمنيتألفالصديفييسمىجيريحجر

والمبانى.الطرقبناءفىويستعمل،والمرجان

نحته،لسهولةللبناءممتازاحجراالجيريالحجرويعد

يتشقق.أندونالرملىكالحجرأتجاهأيفىقطعهوإمكانية

والحجرالجيريالحجرمنكلمايسمىكثيراالسببولهذا

السلدر.الحجرالرملى

الأساساتلبناءخاصةبصفةمناسباالجيريالحجريعد

عميق.طلاءإلىحاجةهناكتكنلمإذاوالحوائط

الغازاتلتنقيةالجيريالمصابالحجربعضوتستعمل

ويستعمل.البيئةفيمنهاالتخلصقبلوالمياهالفاضلة

الحديد.خاموصهرالجيرلإنتاجأيضاالجيريالحجر

المو!وعةفيعلةذاتمقالات

الطباشيرالبناءحجروالخرسانةالإسمنت

الكرلوناتالدولميتالتححير

لكلسيتاالرحامتترسبا،لترافرتينا

جانلمرالصخورالجيرا

عامفياكتشفهالأسودالبازلتمنحجررشد*!حجر

المهندسينسلاحفىيعملكانفرنسيضابطام،997

فينصفهإلىمدفوناالحجرعلىعثرحيث،نابليونبجيش

منمقربةعلىالواقعةرشيد،منبالقرب،الطين

إلىذلكبعدرشيدحجرونقلمصر.فيالإسكندرية

البريطاني،المتحففىمحفوظالايزالحيثإنجلترا،

صادرعنلمرسوم،محفورةكتابةالحجرويحمل.بلندن

الخامسبطليموستتويجذكرىبتخليد،المصريينالكهنة

.مق181إلى302منمصر،علىملكاإبيفانيس

كتبوقد.واليونانيةالمصريةباللغتينمكتوبوالمرسو!

أما،القديمةالمصريةالهيروغليفيةبحروف-الاولالنقعش

الصيغةيمثل،الديموطيقىبالخطمكتوبنصفهوالثاني

العهد.ذلكفيمصر،فيللكتابةالشعبية

،أخرىمرةالرسالةنفسكتبتالحجرقاعدةوعند

الهيروغليفية.:نوا.باليونانية

أماسم،أ51وارتفاعهسم،28الحجرسمكيبلغ

الأعلىالقسممنجزءفقدوقد.سم07فيبلغعرضه

الحجر.لهذاالأيمنالضلعمنوقسم

لمئاتالعلماء،أماملغزاتمثلالقديمةمصرلغةظلت

هذاليحلرشميدحجراكتشاففجاء.السنينمنعديدة

،شامبليونفرانسواجاناسمهفرنسيعالمقامإذاللغز؟

مواضجعدرس،اليونانىبالنصاسترشادارالحجر.بدراسة

منفتمكن،اليونانىالنصفي،الأعلامأس!ماءوتكرار

وبذلك.المصريالنصفىالأسماءنفسعلىالتعرف

الهيروغليفيةالرموزمنالعديدأصوأتتعلممنتمكن

المصرية.

وهيالقبطة،باللغةدقيقةدرايةعلىشامبليونوكان

أساساتكتبكانتالتى،المصريةاللغةمنالأخيرةالمرحلة

التي،المصريةباللغةالدرايةهذهومكنته.اليونانيةبالحروف

علىالوقوفمن،اليونانيةبالحروفأساساتكتبكانت

بحجريعر!الديالحجر،منالجزءهذاعلىالمكتوبةالهيروغليفية

التياللغةلهدهالمفتاحقدمواو!ذاشرجمتها،العلماءقامرشيد،

المصريين.قدماءامشعملها
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منالأعلىالجزءفى،المصريةالكلماتمنالكثيرمعاني

يقرأأنشامبليوناستطاع،دءوبعملوبعد.النقوش

بأكمله.النص

بعنوانكتيببنشرشامبليونقام،أم822عاموفي

الكتيبوبهذا.عملهنتائجضمنهداسييهمسيوإلىرسالة

القديمة.مصركتاباتقراءةمنالعلماءتمكن

منأساساتتكونالصخورمننوعادمليالحجر

بواسطةأوالضغططريقعنببعضبعضهاالتصقترمال

ومعادنوالفلسبارالمروعلىعادةالرملويحتوي.المعادن

منوأجزاءعضويةموادعلىأيضاويحتوي.أخرى

حباتالتصاقإلىتؤديالتيالمعادنوتشملالصخور.

الحجرلونويتراوح.والكلسيتوالبيرايتالمروالرمل

والأسمروالأحمروالرماديالباهتالأصفربينالرملي

الإسمنتوجودلدرجةوفقالونهويتحددوالأخضر.

الرمل.فيالنقيةغيرالأخرىوالمواد

فيويستعمل،واستخدامه،معالجتهفيسهلوهو

يعتبروربما.الجيريالحجرفيهايستخدمالتىنفمسهاالأغراض

ومقاومةمتانةأكثربالسليكاجيداالمملط،الرمليالحجر

.الأخرىالبناءحجارةبمعظممقارنتهعندالطقسلظروف

المبانيفىالمعروفةالبناءموادمنالرمليالحجروكان

فيالمتينةوالخرسانةالإسمنتاستخدامقبلالكبيرة

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصف

الرسوبي.الصخرالبناء،حجرالتحجير،:أيضاانظر

،اللونرماديأوأسودصخريحجرالسئبادج!حجر

أحجارمعظموتتألف.الصقلأوللطحنيستعمل

والمغناطيتالياقوتمعادنمنأساسيبشكلالسنباذج

ألياقوتكميةعلىصلابتهوتعتمد.البلخشوحجر

يسحقفإنهللطحنالحجريستعملوعندما.فيهالموجودة

.الورقأوالقمالقعلىويلصقصغيرةحبيباتيصيرحتى

لإنتاجبالصلصالالحبيباتهذهتخلطأنيمكنكما

لأغراضالسنباذجحجريستعملوعندما.الطحنعجلات

مسحوقاتصبححتىتطحنالحبيباتهذهفإن،الصقل

منتجةأخرىوموادالسليكونكربيدويحلناعما.

أغراضفيالسنباذجحجرمحل،بالتدريجصناعيا،

العالمفيمناطقعدةفىالسنباذجحجرويوجد.الكشط

.الأورالوجبالتركيامنها

ا!ريمالقرانسورإحدىالحجرسورة.لي!ورةالحجر،

عدد.عشرةالخامسةالشريفالمصحففيترتيبها.ا!لكية

اللهلأنالحجرتسميتهاجاءت.آيةوتسعونتسعآياتها

وديارهمثمود،قبيلةوهمصال!لقومحدثماذكرتعالى

ينحتونأشداءكانوافقد،والشامالمدينةبينالحجرفي

لا،الحياةهذهفيمخلدونوكأنهمليسكنوها،الجبال

جاءتهممطمئنونآمنونهمفبينمافناء،ولاموتيعتريهم

.الصباحوقتفيالعذابصيحة

الطغاةمصارعحولمحورهايدورالحجرسورة

ولهذاوالعصور،الأزمانشتىفياللهلرسلوالمكذبين

والتهديد.بالإنذارالسورةابتدأت

أهلموقفوبينتالأنبياء،لدعوةالسورةعرضت

سخرإلانبيمنفما،الكرامالرسلمنوالضلالةالشقاوة

،السلامعليهنوحالأنبياءشيخبعثةمن،الضالونقومهمنه

الباهراتللاياتالسورةوعرضت.المرسلينخاتمبعثةإلى

باثارينطقالذيالعجيبالكونهذاصفحةفىالمنبثة

وعرضتالكبير.الخالقعظمةبجلالويشهد،خلقه

،والضلالالهدىقصة،الكبرىالبشريةقصةإلىالسورة

اللعين،إبليساللدودوعدوه،السلامعليهادمخلقفيممثلة

عنإبليسواستكبار،لآدمالملائكةسجودمنجرىوما

بعضقصصإلىالسورةتمضي،ادمقصةومنالسجود.

لئلا،الشريفلقلبهوتثبيتاصي!ورط،اللهلرسولتسليةالأنبياء

وشعيب،،لوطقصةفذكر؟والقنوطاليأسإليهيتسرب

وتختتم.المكذبينبأقوامهمحلوما،السلاموصالكلليهم

عليهالعظمىبالنعمةك!!الرسولبتذكيرالكريمةالسورة

والسلوانبالصبروتأمرهالمعجز،المجيدالكتابهذابإنزال

لهالنصربقربوتبشرهالمشرينأذىمنيلقاهماعلى

وللمؤمنين.

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انو

الكريم.القرآنسور(؟وسوره

الأملاحمنمعينةمجموعةعلىيطلقاسمالشب!حجر

باتحادهماتؤلف،بسيطينملحينمنتتألفالتيالمركبة

منمركبملحالشائعالشبوحجر.ثابتةبنسببلورات

ويسمى.الالومنيوموكبريتات،المائيةالبوتاسيومكبريتات

وصيغته،البوتاسيومشبأو،البوتاسشبالمركبهذا

الشبأنواعومن2)403(أ!ا.02+12.الكيميائية

كروموشبالصوديوموشب،الأمونيومشب،الأخرى

)خامالبوكسيتمنمعظمهاإنتاجويتم،البوتاسيوم

(.الألومنيومأكسيد

وانكمالق،النزفإيقاففيالبوتاسشبويساعد

لتكوينالشبيستخدمكما.الحيوانأو،الإنسانأنسجة

وموادبودر(،)البكنجالخبزومسحوق،والأصبغةالغراء،

لتنقيةالشبحجارةأيضاالصناعةوتستخدم.الجلوددباغة

.الورقوتغليف،باريسجصوتقوية،المياه

الكيميائي.الملح؟الكيميائيةالمادةأيضا:انظر



الصابونىالحجر88

الأغلبفييتكونأمل!صخرالصايوديالحجر

تتفاوت،الملمسدهنىأوصابونىوهو.التلكمعدنمن

الضاربالرماديأوالرماديإلىالأبيضمنألوانه

.للخضرة

فهو،متعددةصناعيةاستخداماتلهالصابونيوالحجر

أشكالإلىبسهولةقطعهويمكنللكهرباءجيدعازل

وأالمرتفعةبالحرارةشأثرلاالصابوفطالحجرأنوبما.متنوعة

أحواضوطاولاتسطوحفىيستخدمفهو،الأحماض

مسحوقويضاف.الكيميائيةالمعداتوبعضالمعامل

والورقالتجميلمستحضراتإلىالصابونىالحجر

لذلكمثال.المنتجاتتلكوتحسينالفراغاتلملءوالطلاء

ناعما.ملمساالورقسطحيعطيالصابونيالحجرفإن

تسمىالصابونيالحجرمنقطعاالخياطونويستخدم

الأقمشة.علىالخطوطلرسمالفرنسيالطشور

حدوثعندالأرضباطنفىالصابونىالحجروشكون

صخرمثلبركانىناريصخروتركيبتكوينفيتغيرات

التغيراتهذهوتحدث.الناريةالصخورانظر:.البريدوتيت

الماء.وجودمعمعتدأوضغطمنخفضةحرارةدرجةفي

مععادةتوجدأضىاالصخورمنالأخرىالأنواعوتشمل

)السربنتين(.الحيةوحجرالدولوميتعلىالصسابونىالحجر

طبقاتفىيتشكلفهو،متحولصخرالصابونيوالحجر

سماكتها.فيكثيراتتفاوت

.المتحولالصخر،التلكأيضا:انظر

وأ،أماكنأو،بعينهمأشسخاصعزلالصحيالحجر

الحجرمدةوتتوقف.العدوىخطرتحملقد،حيوانات

مواجهةفى،الحمايةلتوفيرالضروريالوقتعلىالصحي

بعينها.أمراضانتشارخو

الحجر،الصحىالحجرمننوعينالمسلمونعرف

الرسولنهىوقد.الحيواناتوحجر،للأشخاصالمكانى

الأوبئةفيهتنتشرالذيالبلدمنالخرو!أوالدخولعنء!

الحيواناتصاحبيأتىألاامركمامثلا،كالطاعون

الحجرأما.السليمةالحيواناتمعلترعىبحيواناتهالمريضة

الرائالقرنفى،البندقيةمدينةإلىفيعودالرسميالصحي

السفنأنالمدينةسلطهاتأدركتحيث،الميلاديعشر

بعضنقلفىسبباكانتالمتوسطالبحرشرقيمنالمقبلة

03لمدةتعزلالسفنكانتالبدايةوفي،المدينةإلىالأوبئة

يوما.04إلىلاحقوقتفىزيدتالمدةهذهولكنيوما،

علىوذلك،صحىمحجرأولالبندقيةافتتحتوقد

البلادتبنتماوسرعانأم،423فيمنهاقريبةجزيرة

الحجرضبطلعمليةنموذجاوأصبح،النظامهذاالأخرى

ذلك.أعقبتقرونامتدادعلىالدولىالصحي

المعدية،للأمراضالأوضحالفهمومبوفر،اليومأما

غيرضروريا.أمرايكونمانادراللبشرالصحىالحجرفإن

الموانئفيبهالعمليستمرربماالدوليالصحيالحجرأن

العثورتمإذاماحالةفيوذلكالحدود،ونقاطوالمطارات

وأالكوليرا،مثلخطر،معدبمرضأكيدةإصابةحالةعلى

ماوإذاقطار.أوطائرةأوسفينةمقعلى،الدبليالطاعون

فيالمكوثمنلهالابدالسفينةفإن،المرضهذامثلوجد

الصفراء.للرايةرفعهامعالمرفأ

أراضيهالحمايةقوانينبإصداركثيرةدولقامت

الحكومةقامتالمثالسبيلفعلىالأمراض،امنومواطنيها

ما979سنةفيإصدارهتمقانونبمقتضى،البريطانية

طائرةأوسفينةأيعلىتطبقالصحىللحجرلوأئحبوضع

حالاتمنمؤكدةحالةمتنهاوعلىبريطانياإلىتصل

أيضايتمكمابالكوليرا.أوالبشرلهيتعرضبوباءالإصابة

للحجروالطائراتالسفنإخضاع-القانونهذابمقتضى-

أمراضعدوىفيهاتنتشربلادمنوصلماإذأ،الصحي

الصفراء.الحمىمثل،معدية

ويدوم.الصحىللحجرالحيواناتإخضاعماشهاأساغا

هومنهوالقصدأشهر.ستةعادةالبلدانبعضفىالحجرهذا

ولدىداء.،الكلبانظر:.الكلببداءالإصاباتإبعاد

دونللحيلولةخاص،بشكللوابصارمةالبلدأنمنكثير

الماشيةاستيرادألمحظورفمنبموالنباتاتالحيواناتأمراض

الحيوأناتتكونأنمنولابد،البلدانتلكإلىوالأغنام

فيعزلهايتموقد،صحيةبشهاداتمصحوبةالأخرى

خاصةبصفةوتتم.طويلةلمددالصحيللحجرمحطات

وأالشعرمثل،الخامالحيوانيةالموادمنوارداتأيمعالجة

ضوابطوتطق،محتملةعدوىأيلتلافىوذلكالجلود،

ميتة.أمحيةأكانتسواء،المستوردةالنباتاتعلىمماثلة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الصحيةالشهادةالتبحير

والمسليمالعربعندالعلومالعامةالصحةتعزيز

الوداءالحشرة

أ؟372هـ،852)773؟-العسقلانيحجرابن

بنعليبنأحمدأبوالفضل،الدينشهابأم(.484-

الشافعي.،العسقلاني،الكناني،علىبنمحمدبنمحمد

منأصلهالبخاريالإماملصحيحشرحأشسهرصاحب

.بالقاهرةووفاتهومولده،بفلسطينعسقلان

فيهفبلغوالشعربالأدبولعأديبفقيهمحدثعالم

ولازمورحلالكثير،فسمعالحديثعلىأقبلثم،الغاية

اليمن،إلىرحل.العراقىالفضلأباالحافظشيخه

شمهرةلهوصارت،الشيوخلسماعوغيرهماوالحجاز،



فيالإسلامحافظوأصبح،عنهللأخذالناسقصده.كبيرة

تخلفمنلهقيلالوفاةالعراقيحضرتولما.عصره

كان.الهيثميثم،زرعةأباابنيثمحجر،ابن:قال؟بعدك

وأخبارالمتقدمينبأيامعارفاللشعر،راوية،اللسانفصيح

.اعتزلثممراتمصرقضاءولي،المتأخرين

شرحفيالباريفتحمنها:جدافكثيرةتصانيفهأما

الصحابة؟أسماءتمييزفيالإصابة،البخاريصحيح

رجالأسماءفيالتهذيبتقريب؟التهذيبتهذيب

المنفعةتعجيل،النزولأسباب،الميزانلسان،الحديت

؟الأحكامأدلةمنالمرامبلوغ،الأربعةالأئمةبرجال

بأطرافالمهرةإتحاف،المشتبهتحريرفيالمنتبهتبصير

عنالذبفيالمسددالقول،المدلسينطبقات؟العشرة

كثير.وغيرهاأحمدالإماممسند

العصور)خ!لالسحرالخيمياء،انظر:.الفلاسفةحجر

(.الوسطى

البياضإلىضاربلونهالمعادنمننوعالقمر!حجر

حجرتقطيعويمكن(.الألومنيوم)سليكاتالفلسباريسمى

خلاله،منالضوءيلمع.كريمةأحجاراواستخدامهالقمر

الحجريعك!م!كذلك.الزجاجشفافيةبدرجةليسولكن

يشعاللؤلؤولونالخفيفالأزرفبينيتراوحبلمعانالضوء

القمر.حجرمنالكثيرسريلانكاوتنتجالحجر.داخلمن

البخت.حجر؟الجوهرة:أيضاانظر

.التاجمجوهرات؟الجوهرةانظر:.الكريمالحجر

أقدمبعضعدىيحتويقديمحجرالمؤاليالحجر

البازلتمنوالحجر.الفينيقية-العبريةبالحروفالكتابات

اكتشفهوقد.سم86وعرضه،سمأ01وارتفاعهالأسود،

مؤاببمملكةديبانفىام868عامكلينأ..فالبروسي

نحتتقدعليهالتىالكتابةتكونأنالمحتملومن.القديمة

أنهاكما..مق865عامنحومؤابىكاتببوساطة

المستخدمةالفينيقية-العبريةللحروفجيدامثالأتشكل

الوقت.ذلكفي

الحجر،شراءفيبالقسططنيةالفرنسيونرغبعندما

بشراءالفرنسيونوقام.حدةعلىقطعةكللهمبيعت

الفرنسيةبالسفارةرسميامسؤولأأنكماالأكبر.القطع

معجنورقعلىالحجربطبعقامقدكانبالقسطنطينية

.تكسيرهقبل

ملكمآثرعنسطرا34منالمكونالنق!يحكي

الدوميين.وضداليهود،ضدحروبهفيميشاالمؤابيين

بباريس.اللوفرمتحففىحالياالمرمالحجرويوجد

98المغنطيسيالحجر

خصائصلهصلبألودحجرالمغئطيسيالحجر

المعدنى.الأسودالحديدأكسيدعنعبارةوهو،مغنطسية

الحجراكتشفمنأولأنالرواياتإحدىوتقول

حيث،الانأتركياالصغرىأسيافيراعهوالمغنطيسي

الحديديوالطرفحذائهفيالحديديةالمساميرأنلاحظ

أقدمأما.فوقهيمشيكانالذيبالصخريلتصقانلعصاه

اسيافيقديمبلدمنفيأتيالمغنطسيالحجرلإنتاجتسجيل

لهذاتسجيلهتماسموأقدمماجنيسيا،يسمىالصغرى

مدينةوهي،هرقلةإلىنسبةالهيراكلينى،الحجرهوالحجر

ليديا.يسمىقديمبلدفي

تعليقتمإذاأنهالأوروبيوناكتشف،أم002عاموفي

تشيرفإنهاخيط،بوساطةالحجرهذامنمستطلةقطعة

وبفضلا!لرشد.الحجر:وأسموه،والجنوبالشمالإلى

يعدولم،البوصلاتصناعةأمكنالمغنطسيالحجر

توجيهفيالنجوممواقععلىللاعتمادمضطرونالبحارة

سفنهم.

ميشا.المؤاليالملكأعمالتمه!فتاريخيةنقوشايحملالمؤابيالحجر

..مقء86عامحواليالحجرنحت



الهيثميحجرابن09

وفىسيبريا،فياليومالمغنطسيةالأحجارأقوىوتوجد

إفريقيا.جنوبوفيإلبا،جزيرة

والمغنطيسية.المغنطيسأيضا:انظر

-3015هـ،739-)809الهيثمىحجرابن

حجربنأحمدالدينفسهابالعباسأبوام(.565

وتعلمبمصرولد.عصرهفقيه،الأنصارياسمعديالهيثمي

انتقلثمبالأزهر،تعلم،عصرهعلومأكثرفىكتبفيها،

مكة.إلى

شرحالإيعابوبمالمنهاجشرحالمحتاجتحفةكتبهمن

،والأصحابالشافعيةنصوصبمعظمالمحيطالعباب

والزندقة.البدعأهلعلىالردفيالمحرقةوالصواعق

سورإحدىالحجراتسورة.سورة،الحجرات

التاسعةالشريفالمصحففىترتيبها.ا!لدئيةالكريمالقرآن

تسميتهاجاءت.آيةعشرةثمانىآياتهاعدد.والأربعون

ك!ف،النبىبيوتحرمةفيهاذكرتعالىاللهلأنالحجرات

المؤمنينأمهاتتسكنهاكانتالتيالحجراتوهي

عليهن.اللهرضوانالطاهرات

جليلةسورةوجازتهاعلىالكريمةالسورةهذه

المدنيةوأصس!،الخالدةالتربيةحقائقتتضمن،ضخمة

.الأخلاقسورةالمفسرينبعضسماهاوقد.الفاضلة

بهاللهأدبالذيالرفيعبالأدبالكريمةالسورةابتدأت

وأأمرايبرمواألاوهو،رسولهوأمر،اللهشريعةتجاهالمؤ!ن،

ص!!الر!سوأطحضرةفيحكمايقضواأورأيا،يبدوا

انتقلتثم.الحكيمةبإرشاداتهويستمسكوا،يستشيروه

معتحدثواإذاالصوتخفضوهوآخرلأدبالسورة

لمقامهواحترافاالشريفلقدرهتعطماظ!م!الرسول

نأالمؤمنينواجبومن،الناسكعامةليسفإنه،السامي

الأدبإلىالخاصالأدبومن.الخطابفىمعهيتأدبوا

المؤمنينفتأمر،الفاضلالمجتمعدعائمالسورةتقررالعام

الأنباءمنبالتثبتوتامر،للإشاعاتالعسماعبعدم

المتخاصمين،بناللإصلا!إلىالسورةودعتوال!خبار.

السخرية،منالسورةوحذرت.الباغينعدوانودفع

السىءوالظنوالتجسسالغيبةمنونفرتواللمز،والهمز

والفضائل،الأخلاقمكارمإلىودعت،بالمؤمنين

الذينالأعرابعنبالحديثالسورةوختمت.الاجتماعية

علىيمنونوجاءوا،باللسانتقالكلمةالإيمانظنوا

،الإسلاموحقيقة،الإيمانحقيقةفتبين،إيمانهمالرسول

الكامل.المؤمنوشروط

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

فيدلإعدامقانونيةوسيدةبالغازالإعدامحجرة

يوثقحيث،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتالولاياتبعض

وتسقطهوائيا.معزولةحجرةفيكرسيعلىعليهالمحكوم

الكرسيتحتمنالسيانيدعلىتحتويزجاجيةكرات

فتمتزجكبريتىحمضعلىيحتويإناءفيفتتكسر

الهيدروسيانيكحمضغازويتكونالكيميائيتانالمادتان

خلالعادةيموتثم،ثوانفيوعيهالشخصيفقد.القاتل

دقائق.خمس

أولالأمريكيةالمتحدةبالولاياتنيفاداولايةفيتموقد

.أم429عامفىقاتلغازباستخدامإعدام

)دبذةالماءتحتالغوصانظر:.الغوصحجرة

(.تاريخية

ددراسةالفيزيائيونيستخدمهانبيطةالفقاعكات!حجرة

يملأوعاءمنأساساويتكون،ذريةالتحتالجسيمات

إلكتروناتالعلماءيطلق.ضغطتحتخاصبسائل

وهذه.السائلخلالأخرىوجسيماتوبروتونات

ولكنها،المجردةبالعينترىلابحيثالصغرمنالجسيمات

تمرعندماالمساراتتسمىدقيقةفقاعاتمنخيوطاتكون

،الجسيماتإحدىمرورمساركلويبينالوعاء.عبر

وشحنتهالجسيمكتلةقياسالعلماءيستطيعوبتصويره

حجرةوتستخدم.الأخرىخواصهوبعضالكهربائية

معجلاتتنتجهاالتيالجسيماتلدراسةالفقاعات

.الجسيماتمعجلانظر:.الجسيمات

البروبانالفقاعاتحجرةفيالمستخدمةاسموائلومن

ولتشغيلوالإثير.السائلوالزينونالسائلوالهيدروجين

ونعنىفائقا،تسخيناالسائلتسخينمنلابدالجهاز

بفارقالغليانحرارةدرجةفوقحرارتهدرجةتثبيتبذلك

تحتبالسائليحتفظالفقاعاتحجرةفطولكنكبير.

بسرعةالتسخينهذاخفضوعند،الغليانلمنععالضغط

تأثير.بأقلويغليالتسخينفائقالسائليصبح

ذريةالتحتالجسيماتيلأنالفقاعاتحجرةتعمل

التسخين.الفائقالسائلفىالغليانعمليةتستثير

إلىبذلكمؤديةعبرها،تمرعندماالسائلتثيرفالجسيمات

منلابدولذا،بسرعةتتمددالبخارمنفقاعاتتكون

الثانيةمنجزءآلافعدةخلالفائقةبسرعةتصويرها

.للمساراتدقيقةصورعلىللحصول

وتركبالفلزاتمنالفقاعاتحجراتمعظمتصنع

أحجامهاوتتنوع.المساراتلرؤيةزجاجيةنوافذلها

وقد،صندوقأوأسطوانةشكلعلىتكونفقدوأشكالها،

بحيثكبيرةأوباليدحملهايمكنبحيثصغيرةتكون
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الأحوالكلوفي.السائلمنلترا038منأكثرتحوي

.بإحكامومشمعةالجوانبكلمنمغلقةالحجرةتكون

جلاسردونالدالأمريكيالفيزيائياخترع

ونال،أم539عامفيالفقاعاتحجرة(-أم)269

.أم069لعامالفيزياءفينوبلجائزةهذاإنجازهعلى

لويسألفاريز،،المعتمةويلسونغرفةأيضا:انظر

وولتر.

البناء،مجالفىيستعملاسمالمحكمةالحجرة

أساساتبناءفيتستعملالتيللماءالمنفذةغيرللحجرة

وتوفر.الأخرىالبناءوأنماطوالأنفاقوالجسور،،المباني

فىالعملمنالبناءعمالتمكنمساحةالمحكمةالحجرة

تملأأنويمكنالماء.تحتأوالأرضتحتامنمكان

.تشييدهيجريمماجزءاوتصبحبالخرسانةالمحكمةالحجرة

الأسطوانةهيئةعلىتكونالمحكمةالحجراتومعظم

وأالفولاذ،منجدرانهاصنعويمكن،الصندوقأو

ذاتالمحكمةالحجراتجميعوتكون.الخشبأوالخرسانة

يكونأنيمكنسقفهاولكنالحفر،يتمحيث،مفتوحقعر

المحكمةالحجراتمنالرئيسيانوالنوعانمغلقا.أومفتوحا

والهوائي.المفتوحهما

القعروأطرافمفتوحانوقعرسقفالمحكمةللحجرة

حفرمعهايمكنهيئةعلىتبنىالقطعحوافتسمىالتى

كلماالأرضفيأكبرعمقإلىالحجرةوتهبط.الأرض

سقففلهاالمحكمةالحجرةأما.تحتهمنالأتربةأزيلت

الدخولمنالماءلمنعالمضغوطالهواءفيهويستعمل.مغلق

الاعلىالحزءفيالموجودةالحرسانةئقل

الحجراتمنالنوعوهذا،للعمالالأكسجينولتوفير

يوجدحيث-السفلىللجزء.جزءينمنيتكونالمحكمة

الحجرةفيالموجودةتلكمثلقاطعةأطراف-العمال

وزنهاويساعد،العلويالجزءفيالخرسانةوتصب،المحكمة

وتتم.الأرضفيأكبرعمقإلىالمحكمةالحجرةد!على

منالسفليالجزءمنوخروجادخولأوالموادالعمالحركة

الهوائيةالمحكمةالحجراتوتستعمل،أسطوانيممرخلال

العميقة.الجسورلدعمعادة

لابدالهوائيةالمحكمةالحجرةإلىالعماليدخلأنقبل

تسمىالسدمحكمةواسعةغرفةإلىالدخولمنلهم

مغلقا،الخارجيالهوائيالمسدبابويكون،الهوائيالمسد

مستوىفييصبححتىتدريجيافيهالهواءضغطويزاد

لمغادرةالعماليستعدوعندما،العملغرفةفىالهواءضغط

الهوائي.المسدخلالمنثانيةيمرونالمحكمةالحجرة

تعرضماوإذاتدريجيا،الهواءضغطإنقاصويجري

يصابونفقدالهواءضغطفيالسريعللاختلافالعمال

أيضاتعرفمؤلمةمرضيةحالةوهى،التحتيالغواصبداء

فيالمصابعلىالغواصداءيقضىوقد.الصندوقبداء

الحالاتبعض

التحتى.الهوائيالمسدأيضا:انظر

الأجسامدرسميستعملصندوقالمظلمةالحجرة

زاويةعلىمثبتةمرآةعلىالصندوقهذاويحتوي.الكبيرة

التيكتلكمزدوجةمحدبةعدسةوفيه،45مقدارها

الأماميالطرففيالموضوعةالضوئيةالمصورةفىنجدها

.للصندوق

،المرآةفىوتظهرالعدسةخلالمنالجسمصورةتنتقل

زجاجيةشاشةعلىأعلىإلىالصورةبعكسالمراةفتقوم

بسهولة.الجسمرسميمكنوهناك.الصندوقأعلىمثبتة

أيامنافييستعملالمظلمةالحجراتأنواعمننوعوهناك

منيمكن،تصويريةفاحصةمرآةوهو،الباحثيسمىهذه

وتركيزها.الصورتشكيلخلالها

الف!وئي.التصوير،العدسة:أيضانظرا

أوالأشياءإشطجلإعادةا!مانونيسشدم!اكانالمظلمةالحجرة

الفوتوغرافي.التصويرآلاتتنتشرأنقبلالمناظر
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الدين.الحجر،انظر:.الممتلكاتعلىالحجز

وعلى،متوسطحجمذو،الجسمممتلئطائرالحجل

قدأنهإلاوأوروباآسياهوالأصليموطنهأنمنالرغم

.عديدةأقطارإلىوصل

فيالعربيةالجزيرةفيتعيشالحجلمنأنواعوهناك

والنوبىوالسينائىالمصريالحجلوهناك.معينةمواسم

يعيشالصحرأء.فىتعيشمقيمةطيوروكلهاوالمغربي

حيث،المكشوفةالمناطقفىالعاديالأوروبىالحجل

ويبلغ.لهمأوىوالشجيراتالصغيرةالنباتاتيستخدم

والاختفاءالتمويهمنيمكنهريشوله،سم03حوالىطوله

وجهوله.المعشوشبةالأراضىوفي،الأرضسطحعلى

أطوناإلىيمي!!لكنهأيضابنيوجسمبرتقاليةمسحةبهبني

بحفرةالواحدةالحضنةفىبيضة51تضئالأنثى.الرمادي

عادةالحجلطيورتسعى.الأعشابأوالشجيراتتحت

جماعاتشكلفيوالحشراتالحبوبمنغذائهالنيل

عاليةتطلقهاأصواتالطورولهذه.الأسرابتسمى

إنذار.نداءاتبوصفهاومزعجة

منالجافةالمناطقفيالحجريالحجلطائريعيق

حمراءوأرجلأحمرمنقارولهوآسيا،أوروباجنوبى

شرقيجنوبفيتعيح!أخرىعديدةأنواعهناك.كذلك

غامقريشولأغلبها،الغاباتمناطقفيخاصةامسيا؟

أما.فاغبلونبقعتتخللهمتقزحا،مايكونوكثيرا،اللون

كامق،أسودلونفله،العرفذوالماليزيالغاباتحجل

داكنعرفوللذكر.رأسهأعلىعلىبيضاءبقعةمع

علىسوداءونقرة،العينينحولأحمروجلد،الحمرة

المنقار.

الطائر.بمالسمانيأيضا:انظر

الصعيرةتاتلابىويحتميالمكشوفةالمناطقلييعيشالعاديالحجل

.والشجيرات

الشالطيورمنلمجموعةاسمالألبيالنلوج!حجل

الأجزاءفيالألبيالتلوجحجليوجد.الطيهوجتشبه

ألاسكا،مثل،الشماليالأرضيةالكرةنصفمنالشمالية

واسكندينافيا،وأسكتلنداوآيسلاند،وجرينلاند،

أعلىفيأيضاالألبيالثلوجحجلوسيبريا.ويوجد

الأوروبية.الجبالوسلسلة،والبرانس،الألبمرتفعات

علىالقصيرالريشمنبغطائهاالطيورهذهوتعرف

الجليدفوقالمشىعلىالطائريساعدالريشوهذاأقدامها.

ويختفىالشتاء،فيأبيضريشهيكون.فيهالغوصبدون

هذايكتعسبالخريفوفي.نفسهلحمايةالثلجأكوامفي

وفي.الداخليةالأجزاءفيبياضمعرمادئالوناالطائر

وسوداء.بنيةحمرةريشهيتخذالصيف

ويكون،الأرضعلىعشهالألبىالثلوجحجليبنى

مابينأنثاهتضعوقد.الأوراقأوبالأعشابمكسواالع!

وأ،شاحبأصفربلونالبيضويكون،بيضات01إلى5

علىالأنثىترقد.داكنةبنيةأوسوداءنقاطتكسوهأحمر

علىقادرينالصغارويصبح،أسابيع4إلى3منالبيض

الفقس.منأيام01بعدالطيران

أيضايعرفالذي-الصفصافيالثلوخحجليعيش

الشمالي،القطبمنطقةفي-المفصافطيهوجباسم

ويعيشوسيبريا.،الشماليةوأوروباوكندا،ونيوفاوندلاند،

جزرمنالشمالطالقطبمنطقةفىالصخرثلوجحجل

الألثسجارصفوففوقجرينلاند،ويوجدإلىألوشيان

ويعيش.العشبيةوالنباتاتالحشائشووسط،والشجيرات

الروكيجبالفيالأبيضالذنبذوالألبىالثلوجحجل

منالهضابفيالشجيراتبينويسكن،الشماليةبأمريكا

جنوبا.نيومكسيكوإلىألاسكاوسط

الطائر.:أيضاان!

فيالبريالحيوانانظر:الرملى.العربيالحجل

)الطور(.العربيةالبلاد

قياسهووحدة،الجسميشغلهالذيالحيزمقدارالحجم

حجميقاسأنويمكن.المتساويةالأبعادذوالمكعبهى

وأالمكعبةبالسنتميترات،المثالسبيلعلى،الصندوق

المكعبة.بالأمتار

شكلعلىاعتماداشيءأيحجملقياسطرقعدةهناك

علىونحصل.والسيولةالصلابةحيثمنوحالتهالشىءهذا

فيالعرضفيالطولبضربمستطجلصلبجسمحجم

3.سمأ).000،00المكعبالمترويساوي.الارتفاع

خاصةزجاجيةقياسبأدواتعادةالسوائلوتقاس

السوائلتقاس،المتريالنظاموفى.متدرجمقياسذات
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وفي.ملمأ!...اللترويساوي.واللتراتبالمليم!ترات

هيالرئيسيةالوحداتفإن،الإمبراطوريالمقاسسنظام

ويساوي.السائليةوالأوقيةوالباينتوالكوارتالجالون

والباينتباينت2يحساويوالكوارت،كوارتات4الجالون

سائلة.أوقية02يساوي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكثافةمكيال،البكوالمقاييسالأوزاد

الكوارتلونالجاينتالبا

للترالقوةالبرميلا

مكيال،البشل

أهـ-)347إبراهيمجميل،الحجيلان

سياسي،الحجيلانإبراهيمجميل(.-أم929

العربيةالخليجلدولالتعاونلمجلسالعاموالأمين،سعودي

.أم699عاممن

بجامعةالحقوقكليةفيوتخرج،بريدةفيولد

.ام059عامالقاهرة

وعملدبلوماسياالسعوديةالخارجيةبوزارةالتحق

عين.الخارجفيالمملكةسفاراتبعضوفىالوزارةداخل

كما.أم069عاموالنشروالصحافةللإذاعةعامامديرا

الكويتلدىالسعوديةالعربيةللمملكةسفيرأولعين

المملكةفيللإعلاموزيرأصئأولثمام،619عام

السعودية.العربية

للإعلاموزيراعملهإلىبالإضافةالصحةوزأرةتولى

،أم749عامحتىالصحةلوزأرةتفرغثم،أم079عام

عاموفي.الاتحاديةألمانيالدىللمملكةسفيراعينحيث

وكانأم599عامحتىفرنسالدىسفيراعين7691

فيها.العربىالدبلوماسىللسلكعميدا

العربيةالمملكةوفودمنالعديدفيوشاركترأس

مشهودنشاطلهكانكما.الدوليةللمؤتمراتالسعودية

دفاعاالثانيةالخليجأزمةأثناءالفرنسيةالإعلاموسائلفى

منالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلسدولموقفعن

الأزمة.هذه

وعربيةأجنبيةدولرؤساءمنعديدةأوسمةمنح

الرئيسإياهمنحهالذيالرفيعالاستثنائىالوسامآخرها

كبير.ضابطبرتبةشيراكجاكالفرنسي

يتقاضاهالمالمنمبدغأدنىول!جورالأددىالحد

المبلغهذايتحددوقد.القانونبحكمالساعةفيالعامل

فييعملونمنهممجموعةأوالعمالكلأجورلتغطجة

ماكثيراللأجورالأدنىالحدقوانينأنإلا.معينةصناعات

وأحرففييعملونالذينالأشسخاصأجورتغطيلا

فىموظفينيعملونالذينالأشخاصأويملكونها،صناعة

غيرأدنىحدوضعويتم.الصغيرةوالمصانعالشركات

خلالمنالأوروبيةالبلدانبعضفيللأجوررسمي

.الأعمالوأصحابالنقاباتبينالمتبادلةالاتفاقات

الإقديمية.المياهالتفتي!شبمانو:حق.الثلاتةالأميالحد

الفقهفيالعقوبة؟الجريمةانظر:.الشرعيالحد

الإسلامي.

الس!ح(بم)نزعالمتحدةالأمانظر:.السلاحمنالحد

.السلاحنزع(؟السلاح)نزعالسلام

قلفذاتضخمةأمشراليةأدثمجارالأوراقافق!

وهي.والأغصانالسوقفيمتدليةكأوراقتبدوسائب

.والمستنقعاتالأنهارضفافعلىتنموشتىأنواع

وأالمطهرةالزيوتمنأنواعأوراقهامنكثيرمنويستخرج

منهانوعانوينموالكافور.انظر:.العويالشذىذات

.الجديدةغينيافيمماثلمناخوفياستراليا،في

البابدية)ا!مبراطوريةبابلانو:.المعلقةيايلحدائق

السبع.الدنياعجائبالحديتة(،

)الترويح(.الدنماركانظر:.تيدوليحدائق

.لندن)الحدائق(بمجاردنزكيوانظر:كيو.حدائق

ويتقشرأستراليا.فيمنهاكثيرةأنواعتنموالأوراقحدائقأشجار

سائبة.كأوراقالشجرةجذعمنقلفها
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الجيفيقتاتالجارحةالطيورمننوعا!أة

ويوجد.الصغيرةالحيواناتويفترس(،الميتة)الحيوانات

وفىالعالمقاراتكلفىوتعيشمنها.صنفا02نحو

رأسوللحدأة.الكبيرةالغربيالجنوبيالهادئالمحيطجزر

طيرانذاتوهي.شوكيوذنبطويلانوجناحانصغير

منهابمأنواععدةالعربيةبالجزيرةويوجد.رشيقانزلاقي

كما،المواسمكلفيفيهاتعيشالتيالحمراءالحدأة

المهاجرةالطيورمنوهيالسوداءالحدأةبهاتوجد

،الدجاجصغاروتخطفوالجيف!الفضلاتوتقتات

البني.إلىضاربأحمرولونها

إفريقيا.وشمالأوروبا،فيتعيع!الحمراءوالحدأة

ويعيشرئيسيةبدرجة(القمامةعلى)لعيمشقمامطائروهي

تساعدمضىفيمانتوحط.الجريحةأوالميتةالحيواناتعلى

.الميلاديعشرأ!سادساالقرنفيلندنشوارعنظافةفى

نأمنالرغمعلىفقط،ويلزوفيبريطانيافياليوموتوجد

وتعيشأسكتلندا.إلىإدخالهالإعادةمحاولاتهنالك

إفريقياوفيوجنولهاأوروباوسطفيالسوداءالحدأة

.المدنمنالكثيرحولوتوجدقمامطائرأيضاوهيواسيا.

سم.ء5نحوطولهاالسوداءأوالحمراءوالحدأة

فىيوجد،القمامالطائرمنآخرنوعالبراهمنيةالحدأة

حدأةوتقتاتأستراليا.إلىالهندمنالممتدةالمنطقة

المميزالشوكىالد!تمررأوروبا،لىتعيشاكتى،السوداءالحدأة

.الحداتأصسافلكل

!مالقواقعلفتحتستخدمهمعقوفصعيرمقارأكاالإدزجليدالحدأة

قشورها.

والأرانبالزواحفالصدرالسوداءالحوامةأستراليا

بالمنجلشمبيهمنقارالإفرجليدلحدأةو.أساسيةبصفة

فلوريدافىوتعيشقشورها.منالقواقعلفتعيستخدم

وتبني.والجنوبيةالوسطىأمريكاوفيالمتحدةبالولايات

ماوتضع،العاليةالأشجارفوقأعشاشهاالحدآتمعظم

.بيضاتخمسإلىبيضتينبين

الصقر.:أيضاانظر

البلادفىالبريالحيوانان!:.السوداءالحدأه

)الطيور(.العربية

وآراءمذاهبإدىيشيرواسعمصطدحالحداف

وألمجتمع.والمعماروالأدبالدينفىنقديةوممارسات

التقاليدرفضعلىخاصةالغربفيالحداثةوتنطوي

جديدةورؤىاتجاهاتعنوالبحثالماضىإلغاءومحاولة

الفرد.دوروتؤكدالميتافيزيقاتلنى

حركة،الغربيةالمصادرتشيركما،الحداثةوأصل

الكاثوليكية.الرومانيةالكنيسةلتقاليدمناهضةنقدية

منكلفيوعفويمتزامنبشكلالحركةونشأت

المتحدةوالولاياتوبريطانيا،وألمانيا،وفرنسا،إيطاليا،

فرنسافيلويزيألفردالأبروادهاومن.الأمريكية

فأدانتهماالباباسلطةرفضااللذانتري!،جورجوالأب

الكنيسة.

التاسععشرالقرنمنالأخيرالعقدفيالحركةنشأت

تفسيرإعادةبضرورةونادت،العشرينالقرنوأوائلالميلادي

العلميةالمعطاتضوءفيالدينيةالنصوصوقراءةالدين

التاسعالقرنوفرهاالتيوالفلسفيةوالسيكولوجيةوالتاريخية
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وقد.صارمةناقدةبع!نونصوصهالدينإلىوالنظرعشر،

أدانتالتيالرومانيةالكاثوليبقالكنيسةحفيظةهذاأثار

النصرانيةالدراسةمبادئعلىخرجواالذينوروادهاالحركة

الأكويني.تو.سادعائمهأرسىالذيالمستقروالتأويل

أتفاقهناكفليسوالمجتهع،والمعمارالأدبفيأما

المعتادفيهناكإنبرلواتجاهاتهاالحداثةمعنىعلىمحدد

وسجلى.والحداثةوالمعاصىرةوالتنميةالتحديثبينخلطا

حيثكثيرا،المعاصرالعربيالثقافيالخطابفيالخلطهذأ

ضمناتعنيالتيالمعاصصةبينعديدةأحياناالخلطيقع

التيوالحداثة،الحياةطبيعةهوالذي،والتحديثالتجديد

غربى.كنسىمنشأذومتوفدينينقديفكرهي

بمنيةالنمرا،رةلعماا،لتنميةا؟يثلتحدا:أيضانظرا

البنيوية.،الأكوينىتوما،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

.(ايىتعلى)الحدادزةلجناا:نظرا.ادا!

علىيدويابطرقهايةلالحدبالأشمياءوئصلحيصنعادا!

الذيالحدادكيرعلى،يتوهجحتىالحديدويسخن.سندان

الصانعأوالحدادبنمومثمباليد،يعملبمنفاخساخنا،يظل

،المفصلاتمثلطء،الألبلصناعةواللحامالشكلبعمل

والمنازلالمزارعوانيةوأدواتاالحطبومساندوالمزلاجات

منالماضيفيا-لمصانحدوةكانتوقد.الغسيلومناشر

السيارةظهورأغنىوقدالحداد.بهايقومالتيالصناعاتأهم

الحاضر.قتالمتفيالحدادينعنالجملةإنتاجوطرق

.المعادنطرقايضا:انظر

-418هـ،292-91)9الحسنأبوالحداد،

الحسنأبوا-لمداد،عبدالكريمبنإدريسم(.509

رواةوأحد،القرآنية!القراءاتروأةمن،المقرئ،البغدادي

ثقة،متقنإمام.ال!شرةالقراءأحدالبزار،هشامبنخلف

بدرجة.اعثقةوفوقثقةفقال،الدارقطنيعنهسئل

(.بالعين)العنايةالعينانظر:ال!!ر.!ة

ألاستعانةدونم!رفتهيرادلمامباشرإدراكالحدس

يأدونالشخصإلىتأقيمعرفةوهي،الحواسأوبالعقل

بعفالناسويدعو.شكليةعقليةمبرراتأوواعتذكر

الصكرةهذهمنتقديولكز،،السادسةالحماسةخطأالحدس

عقليةمبرراتلهسرجاستدلالهوالحدسإنيقولون

نأعادةالبحثويظهر.معروفةحقائقعلىمرتكزة

الأشخاصخبرةحا2وخصوبمالخبرةعلىيرتكزالحدس

منمخزونهيالش!خصيةفالخبرة.المرهفةالحساسيةذوي

إذا-الخبراتمنالتفوهذه.والانطباعاتالذكريات

وعندها.وأحكاماأفكاراتتشكل-مناسبحافزلهاتوفر

يقولأنيستطيعلاولكنهشميئا،يعرفالشخصإننقول

منالنوعهذاالناسويدعو.المعرفةتلكأتتأينمن

إلهاما.أوحدساالمفاجئالانطباع

السريةالشرطةأعمالفيأحياناالحدسعلىيعتمد

فىغالبايردوكذلك.العسكريوالتخطجطالورقوألعاب

النساءإنويقال.الأمراضمعالجةوفيالعلميالعمل

ولكن،الرجالمنأكبرالحدسمنمقدارأأحيانايمتلكن

الادعاء.هذاتدعمعلميةشواهدهناكليس

)أنواعالخرافة(،بالخيل)العنايةالحصانانظر:.الحدوة

(.الوسطى)العصوروالمواصلاتالنقلالحرافات(،

.شلالاتنياجارا،انظر:.شلالات،الحصانحدوة

بيندلفصلخريطةعدىالمرسومالخطتعنيالحدود

هذايتطابقوقد.أخرىووحدة-كدولة-سيامسيةوحدة

الأنهار.منكنهرطبيعيةومعالمالخط

الإقليمية.المياهأيضا:انظر

الفقةفيالعقوبةبمالجريمةانظر:.الشرعيةالحدود

سلامي.اير

الشماليةودالحطمنطقة!.،الشماليةالحدود

التيعشرةالثلاثالسعوديةالعربيةالمملكةمناطقإحدى

)نظامالسعوديةانظر:.السعوديةالمناطقنظامحددها

الحدودعلىالمملكةشرقيشمالفيتقع(.المناطق

وتركياالعراقإلىللمروربدايةوهي،العراقيةالسعودية

ومن،الشرقيةالمنطقةالجنوبمنتحدها،والأردنوسوريا

الشمالومن،وحائلالجوفالغربومن،العراقالشرق

الإداريالمركزوهيعرعرعاصمتها.والأردنالعراق

وطريف.رفحاءهمامحافظتينالمنطقةوتضم،والحضري

نسمة.مليونثلثنحوبالمنطقةالسكانعدديبلغ

عرعر

فوقم053ارتفاععلىصحراويةمنطقةتة!ي

لكثرةالوديانتسمىمنطقةوهيالبحر.سطحمستوى

إلىالجنوبمنعرعروادييخترقهاحيث،الأودية

،الشرقإلىالغربمنبدنةوادييخترقهاكما،الشمال

التلالبعضوهناكالمدينةشرقيشمالفيالواديانويلتقي

نظراالاسمبهذاالمدينةوسميت.المدينةخارجالمرتفعة

أحضانه،بينتقعالذيالواديفيالعرعرأشجارلكثرة

أكثرالمدينةمساحةتبلغ.بدنةمدينةقبلمناسمهاوكان

هكتار.3لأ005من
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عرعر.

سكاكا

لبوك.

حائل.

..المنورةالمدينةارياضرلمحسع!فوف7

..المكرمهمكة

أبها!الأ6ولا!لا6اأ*

نخا...

8:لجرالى

الشماليةالحدودمنطقةموقع

للحرارةدرجةأقصىوتبلغقاريالمدينةمناخ.المناخ

الصفردونماإلىالشتاءفىوتهبط،م546الصيففي

ولاجدافقليلاسشويالمطرمعدلأما.بقليلالمئوي

.%02تتجاوزولاأيضاقليلةوالرطوبةملمأ0يتجاوز

011لم...نحوالمدينةس!طنيبلكدد.السكان

والوظائفوالرعىالتجارةفيمعظمهميعملنسمة

عددكانأم059أهـ،936سنةوحتى،الحكومية

فىالعملانتهىوحينجدا،قليلابدنةفيالمقيمينالسكان

ضخ،محطةأقيمت)التابلاين(،الزيتأنابيبخطإنشاء

وتدريجياوالاممتقرار،للعملطلباالمنطقةإلىالناسفنزح

المزيدوأقبل،والمشروعاتالخدماتوزادتالحياةنمطتغير

عرعر.إلىالباديةسكانمن

محطةحولواستقرواالعمالسكنأنبعد.التعليم

ابتدائيةمدارسثلاثأولالحكومةأنشأت،البترولضخ

هـ،أ377عاموفى،أم539هـ،أ372عامبالمنطقة

عاموفيللبإت،متوسطةمدرسةأولأنشئتأم589

عاموفي،ثانويةمدرسةأولأنشئتم0691هـ،أ937

للمعل!ين.معهدأولأنشئأم849أهـ،404

2و.ابتدائيةمدرسة06الآنالمدارسعدديبلغ

أطبنات-تقريبا-نصفهاثانويةمدارس6ومتوسطةمدرسة

متوسطة.كليةإلىبالإضافة

منجيدةشبكةللمنطقةتتوفر.والاتصالاتالنقل

وجودعنفضلا،المدنمنجاورهابماعرعرتربطالطرق

هذهأهمومن،الكبرىبالمدنتربطهاسريعةدوليةطرق

بمدينةويمركم(أ/001)الرياضعرعرطريق-ا:الطرق

كم(ألم006)المكرمةمكةعرعر-طريق2-الباطنحفر

عرعربلديةمبنى

-الجديدةطريق3-المنورةوالمدينةوتيماءبالجوفويمر

كيلومتربطولعرعرجعسرإنشاءتمكماكم(.أ)5عرعر

جسورعدةالإنشاءوتحترفحاء-طريفطريقعلىواحد

مأ089هـ،أ004عامفيالتلفازيالبثبدأوقد.أخرى

المركزوافتتحواطك.،هبقوةمتنقلتلفازيمركزبتشغيل

.أم829هـ،ا204عامالثابت

عبرالأنابيب"خطشركةأنشأت.الصحيةالرعاية

وكان.أم159عاملم!"!التابلاينمستشفى!"العربيةالبلاد

للمنطقةالصمحيةالرعايةتوفيرفيهامدورالمستشفىلذلك

حتىأيتقريبا،عاماعشرينمدىوعلىعامبوجهالشمالية

الميلادية.الستينياتأوائلفىالمركزيعرعرمستشفىافتتاح

مستشفىوهوسرير،4..عرعرمستشفىطاقةوتبلغ

بعرعرالمركزيالمستشفىأمامالجماليةالأشكالأحد
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عرعرمديةفيالشوارعأحد

الصحةمستشفى:ذلكجانبإلىالمنطقةتضمكمامتطور.

طريفومستشفىسرير(،002)رفحاءومستشفى،النفسية

منهاالصحيةالمراكزعشرارتإلىبالإضافةهذاسريرا(.)63

والصدرالدرنلأ!راضأحدهما،متخصصانمركزان

.والأسنانالفمللأمراضوالاخر

بمدينةسرير003بطقةصحيحجرإنشاءتمكما

.حاجألفمائةمن،يقربماعامكلتستقبلالتيالجديدة

الاقتصاديةالنشاطاتجميعالرعيلمجصدرالاقتصاد.

الطيعيةالمراعيوفرةذلكعلىساعدوقد،المنطقةفي

وقد،والدواجنالأ-غنامعرعرسكانويربى.والغابات

المربينوإرشادالمراعيلتحسينمكتبالذلكالدولةأنشأت

الحيواناترعايةفييس!مالذيالبيطرةقسمإلىبالإضافة

.الأمراضمنوحمايتها

بالمنطقةالحكوميةالمبانيأحد

المناخبسببنسبيامحدودفنشاطهاالزراعةأما

طيبةجهوداتبذلالزراعةمديريةكانتوإنالصحراوي

الابار.بحفرالمياهوتوفيرالإنتاجيالمستوىتحسينسبيلفي

والخضراوأتوالشعيرالقمحالزراعيةالمنتجاتوتشمل

لفواكه.وا

كانتوإن،النشطةالمجالاتمنعرعرفىالتجارةتعتبر

البناءوموادالتموينيةالموأدبيععملياتتتمحيث،تقليدية

يلزمهم.ماوتوفيرللحجاجالخدماتوتقديموالسيارات

المركزية.الأسواقمنكبيرعددالمدينةفيموتأسس

عاموالصناعيةالتجاريةللغرفةفرعانشئوقد

هـ.أ593عامالعقاريالتنميةوصندوقهـ،ا384

فيالإمارةمجهوداتتتوالى.والترويحالسياحة

أسستالتىالأماكنأهمومنوتجميلها.المدينةتحسين

ء"

عرعرفيوالجسورالحديثةالطرق



الحدو!89

المساعديةحديقةمثلوالمتنزهاتالعامةالحدائقللترويح

ومساحشهاالفيصليةوحديقة2أم2)006ومساحتها

ومساحتهاجلويبنعبداللهالأميروحديقة2،م.00065

2،م000.05ومساحتهاالهاتفوحديقة2أم..و...

اللمسةلإضفاءالفنيةالمجسماتمنعددإنشاءتموكذلك

الناشئة.المدينةملامحعلىالجمالية

السعودية.:أيضاانظر

إدىوينتميالسمكيةاللحوممصادرأهممنالحدوق

خطالقدسمكأنواعبقيةعنويميزهالقد.سمكفصيلة

مباشرةرأسهحلفسوداءونقطةجانبيهكلاعلىأسود

أكثر،هرميبشكلالسمكةظهرعلىالأولىالزغنفةوتكون

ولعيمقالقد.سمكمنالأخرىالأنواعظهرعلىمنها

ب!سرةويوجد،الأطلسىالمحيطشمالشمواطئعلىالحدوق

ماوكثيراالماء،لممطحقربصغارهوتعيمش.الشمالبحرفي

أسماكوتعي!.الهلاميةالأسماكمجساتفيتعي!

إلىالسم!صةهذهوزنيصلالبحر.قاعقربالكبيرةالحدوق

نحوإلىطولهايصلكما.ونصفجرامكيلوحوالي

السميهة.اللحوممصادرأهممنالحدوق

وتأكل،مجموعاتفىالأسماكهذهوتنتقل.سم06

البحر.وسرطان،والروبيان،الصعيرةوالأسماك،الديدان

حواليالأسماكمنالنوعهذامنالصيدحصيلةتبا

الصيدعمليةوتتم.عامكلمتريطن000/435

هذاويباعالترول،تسمىالشكلمخروطيةشباكبوساطة

،عظامدونقطعإلىيحولكماومبرداطازجا،السمك

مدخنة.أسماكأو،أصابعشكلعلىأوقطع

،الطعامأساكمنمهمنوعالئرويجيالحدوق

،المتحدةوالولاياتأيسلندابينالبحريةالمنطقةفييوجد

حتىتمتدالتىلأوروبا،الشماليةالشواطئمنمقربةوعلى

،الأسماكمنالنوعهذاكانولما.الشماليالقطيالبحر

ليلاالمياهسطحإلىيصعدفإنه،العميقةالمياهفييعيعق

الحدوقوسم!!.والقشريات،الأسماكبصغارليتغذى

ورأس،الحمرةإلىيميل،برتقاليلونذات،النرويجي

سم08طولهايباحتىتنموأنويمكن،بالأشواكمغطى

النرويج.حدوقاسمأيضاالنوعهذاعلىويطلق

عننفسهعورالرسوليرويهحطيثالقدسيالحدلت

وتارة،السلامعليهجبريلبوساطةمرة،وتعالىتباركالله

شاءعبارةبأيالتعبيرإليهمفوضاوالمناموالإلهامبالوحى

إلىالقدسيةالأحاديثنسبتوإنما.الكلامأنواعمن

.وحدهتعالىاللهإلىمعناهالإضافةالقدس

ءعلثذ،عنهاحاداإلينانقلماهيالقدسسيةفالأحاديث

النبىإلىفتضافتعالىكلامهمنفهيربه،عنلهاإلمشاده

:إذنالقدسيفالحديث.تعالىاللهعنبهاالخبرلأنهعدب

قوله:بنحووجلعزاللهإلىعديهورالنبيأضافهحديثكل

عزالله)قالظ!!:الرسولقولومنهوجل،عزاللهقال

أجزيوأنا،ليفإنهالصيامإلالهآدمابنعملكلوجل

يرفثفلاأحدكمعحوميومكانواذا.جنةوالصيام.به

صائم.امرؤإنيفليقلقاتلهأوأحدسابهفإنيصخبولا

اللهعندأطيبالصائمفملخلوفبيدهمحمدنفسوالذي

فرحأفطرإذايفرحهما:فرحتانللصائم.المسكريحمن

أضافهأو.الخاريرواه(بصومهفرحربهلقىواذا،بفطره

ظنعندأنا:تعالىالله)يقول:مثلبمتعالىاللهيقول:بقوده

نفسهفيذكرنيفإنذكرنيإذامعهوأنا،بيعبدي

خيرملأفيذكرتهملأفيذكرنيوان،نفسيفيذكرته

تقربوانذراعا،إليهتقربتبشبرإليتقربوان،منهم

هرولة(أتيتهيمشيأتانيوانباعا،إليهتقربتذراعاإلي

مندمجاالقدسيالحديثيأتيوقدهريرد.أيعىمسدمرواه

حديثمنصحيحهفىمسلمروىفقدآخر،حديثفى

ذاك!رب:الملائكة)قالتقالعثةممراللهرسولأنهريرةأبي

أرقبوه،:فقالبه(أبصر)وهوسيئةيعملأنيريدعبدك

لهفاكتبوهاتركهاوانبمثلها،لهفاكتبوهاعملهافإن

قالبغيرع!يطالنبييعبروقد(.جرايمنتركهاإكلا،حسنة

إبرأهيم،إلىاللهأوص،مو!ىإلىاللهأوحى:مثل،يقولأو

اللهفأوحى،لفلاناللهيغفرلا:رجل)قالعبممر:كقوله

(.العملفليستقبل،خطيئةإنهاالأنبياء:مننبىإلىتعالى

فيهاللفظلأن،النبويالحديثفييندمجالقدسىفالحديث

عزاللهإلىيضيفهتارةالنبيأنإلا،عيههيالنجيمنصادر

فيسمىإليهيضيفهلاوتارةقدسئا،حدسافيسمىوجل

فيهالدليليقومماالنبويالحديثمنأصكن؟بإطلاقحديثا

أجمللماوالتفصيلالتشريعكأحاديثاللهمنوحيأنهعلى

صراحةيضفلمولوقدسيحديثأيضافهذاالقرآنفي

وجل.عزاللهإلى

القدسيالحديثوالرواةالحديثأئمةيوردولهذا

منوغيرهاوالمسانيد،الجوامعفيالنبويةالأحاديثبين
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رجالبعضعنيهـا،ولأمر.المطهرةالسنةكتب

وإبرازها،حدةعلى،القدسيةالأحاديثبجمعالحديث

جمعإذ،الهجريالساد"لىالقرنفي،مستقلةكتبفي

حديثمائةهـ(638)تالعربيبنالدينمحييفيه

القاريعلىلإمالإسشيختبعهثم،قدسي

فيقدسياحديثاأربعينجمعحيثأهـ(410)ت

المناويعبدالرؤوفالمحدثالإمامتلاهماثم،مخطوط

ت)النابلسىعبا-الغنىالشيخثماهـ(،250)ت

حيثاهـ(002)تالمدنىالشيخثمأهـ(،431

القدسيةالأحاديثفي،السنيةالاتحافاتكتابهجففى

قدسي.حديثومائةوستينثمانية

عزاللهإلىالمضافالكلا؟م.والقرآنالقدسيالحديت

عنلتميزهالقرآنوأشرفهاأولها:بمأقسامفييتمثلوجل،

الدهورمرعلىبىأقيةمعجزةوكونه،بإعجازهالبقية

،للمحدثمسهوي!ضم،والتبديلالتغييرمنمحفوظة

دونالصلاةفيوقي!ينه،بالمعنىوروأشه،للجنبوتلاوته

بعشرمنهحرفكلوبأنقرانا،وبتسميتهالاخر،الكلام

كتبثانيها:.سورةأوآيةمنهالجملةوبتسمية،حسنات

وأوحيت،عليهملتأنزالتيوالسلامالصلاةلجهمالأنبياء

ثالثها:وتبديلها.تغييردصا،قبلوالإنجيلكالتوراة،إليهم

ءيذ!عنهآحادا!!صنانقلماوهي،القدسيةالأحاديث

النبيإلىفتضاف،أىتعاكلامهمنفهيربهعنلهاإسناده

إليهأوحيعمابهاوالم!رتعالىاللهعنبهاالخبرلأنهظ!رو

بخلافتعالىاللهإىإينسبهاوهوالقرانغيرفىاللهمن

تعالى.اللهإلىإلايضافلافإنهالقرآن

نأ-أ:فيالقدسىوالحديثالقرآنبينالفرقيتمثل

معجزا،يكونأنبشملاالقدسيوالحديثمعجز،القران

فلا،القدسيالحديثبخلافبلفظهمتعبدالقرآنأن2-

بخلافبالقرآنإلاتكور،لاالصلاةأن3-،بلفظهيتعبد

بخلافيكفراكنرآنجاحدأن-4،القدسيالحديث

كونفيهلابدا)قرآنأن5-،القدسيالحديثجاحد

تعالىاللهوبين!لهقي،النبيبينواسطةالسلامعليهجبريل

يكونأنيجبأ!تمرآنأن6-،القدسىالحديثبخلاف

القدصيالحديثوفي،معناهجانبإلىتعالىاللهمنلفظه

را!طهارةإللايمسلاالقرآ!،أن7-صري!!د،النبيمنلفظهفإن

.المحدثمنمسهيجوزالقدسيوالحديث

والتحدي،القرانبتلا،ةالتعبدأنالقولوصفوة

اعتبرناإذاالقدسية،الأحاديثيخرجمثلهبعسورةبالإتيان

منأنهاالتحقيقولكنصؤلهي!،النبيعلىبلفظهامنزلةأنها

!فصتندإي!النبيإلى!4موحىمعناهاوأن!هس!،النبيكلام

غيروممطصؤليماي!،هـحمدعلىالمنزلاللفظنطاقعنخارجة

بتلاوتها.متعبد

الحديثبينالفارق.والنبويالقدسيالحديث

غيرالنبويالحديثأنهو،النبويوالحديثالقدسي

توقيفي،غير،المعنويمحتواهبحعسبضربينعلىالقدسى

وتوقيفي.

فيبفهمهظ!شدالنبىاستنبطهالذيوهوالتوقدفي.غير

منص!له!النبىيراهأمرفيبفهمأدركهأوعزوجلاللهكتاب

الخيل،زكاةعنسئلعفيطالنبيأنوردكما،نفسهتلقاء

الجامعةالفاذةالايةهذهغيرهذافيعلىينزللم:فقال

شراذرةمثقاليعملومن-"!يرهخيراذرةمنقاليعمل)فمن

توقيفدونيتكلمكانأنهيبينوهذا7.8،:الزلزلةيره!

يشير!م!كانوقد.والفهم،بالاستنباطولكن،بالوحي

الله؟رسوليارأيأمأوحي:الصحابةبعضلهفيقولبالرأي

بمشورتهعليه!النبىفيعمل،بخلافهأشاررأيأنهعلمفإذا

فتوكلعزمتفإذاالأمرفيوشاورهم):تعالىبقولهعملا

قطعا،الوحيمنليسالقسموهذا.915:عمرانآل!اللهعلى

الناحية.هذهمنالقدسيالحديثمعيشتركفلا

الوحيمنمضمونهعقيطالنبيتلقىماوهو.التوقيفي

منطقهمنبكلامعنهفيعبر،قلبهفيسبحانهاللهيقذفهبمعنى

مقتضىوليسوجل،عزاللهإلىينسبهأندونلكن.لجط

القدسىلأنعديس!بمالنبيإلىالقدسيينسبأنذلك

يحتملفإنهالنبويأماوجل،عزاللهإلىمعناهبنسبةمقطوع

إلىالنسبةفيالوقوفوجبفلذلك،توقيفيغيريكونأن

سبحانهإليهنسبتهمنعد!ولالنبيعنيصدربماوجلعزاله

منأكثرالاختلاففيعمليةنتيجةهناكليستأنهعلى

العنايةمنمزيدايقتضيإخراجفىالقدسىالحديثبروز

بويقيمضالنبيعنيصدرماأنعلى.بهوالاهتمام،بأمره

بمقتضاهوالعملبه،الأخذيجبفإنه،فيهوالاجتهادالنظر

فيكما،اجتهادهعلىيقرهلمسبحانهاللهأنيعلملمما

سبققدفيهبالاجتهادالعملأنعلىبدر،اسرىموضوع

فيالتعليممعلحبيبهتكريماسلفعمااللهوعفا،الوحي

هوالحديثمنالقدسيفإنذلكعلىوبناء.غيرهشسأن

احتمالمنيخلوفلاغيرهوأما،وحىبأنهفيهجزمالذي

ال!جتهاد.

اللهإلىمنسوباكانفإذاالقرآنعداوحيبأنهجزموط

اللهإلىينسبلموإذالمملفكماالقدسيالحديثفهو

أنوجازوحياباعتبارهقدسىحديثإنهنقولأنجاز

وماكل!س!النبيإلىمنسوباباعتبارهنبويحديثإنهنقول

تعالىاللهمنعليهوأقراجتهادافعلهأوعدبقولهمنكان

وحياكانأو،الوحىحكمأخذبشأنهيعاتبلمأي

فلا.وإلاحكما

سور؟النبويالحديث؟الكريمالقرانأيضا:انظر

.النبوة،الكريمالقرآن
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النبويالحديت

الإسلاممطدلتشريعالثانيالمصدرهوالئبويالحددت

الأصوليونيعرفهالتشريعيالجانبوهذا.الكريمالقرآنبعد

البعثة.بعدتقريراوفعلأوقولمنظ!س!النبىعنأثرمابأنه

مرادفاالحديثأهلعامةاصطلاحفىالحديثويعتبر

منلمج!ممرالنبىإلىأضيفما:عندهموتعريفه،النبويةللسنة

وأالبعثةقبلكل!ص!عنهثبتصفة،أوتقريرأوفعلأوقول

بعدها.

الحديثمصطلحعلم

علم:قسمينإلىالنبويالحديثعلمالمحدثونيقسم

دراية.الحديثوعلم،روايةالحديث

الدقيقالمجردالنقلعلىيشتملروايةالحديثفعلم

التابعين-أوالصحابةإلىأو-عثطالنبىإلىأضيفمالكل

خلقية.أوخلقيةصفةأوتقرير،أوفعلأوقولمن

شوصلوقواعدأصولفىدرايةالحديثعلمويبحث

من!الضعيفوالحسنالصحيحمعنىمعرفةإلىبها

معرفةمنبذلكتحصلومامنها،كلوأقسام،الحديث

الرواةوأحوالوأقسامها،وشروطهاالروايةمعنى

ومواليدهمالروأةوتاريخ،والتعديلوالجرح،وشروطهم

الحديثومختلف،والمنسوخالنالمسخومعرفة،ووفياتهم

معرفةباختصار:فهو.المباحثمنذلكغيرإلى،وغريبه

ابنالحافظقالكماوالمرويالراويبحالالمعرفةالقواعد

العسقلاني.حجر

الحديثلعلممدخلاالحديثمصطلحعلميعتبر

حيثمنوالمرويالراوياحوالفييبحثفهو،دراية

التيالمباحثمنكثيرإلىشعرضولا.فقطالردأوالقبول

دراية.الحديثعلممجالاتمنوتعتبرذكرهاسبق

منالغايةأنعرفناإذا.الحديثممطلحعلمتدوين

الكذبمنعلبممراللهرسولحديثصيانةالعلمهذا

وما-!د+!الرسولإلىنسبتهتصيحماومعرفة،والاختلاق

الراويأحوالفىالنظربدايةإن:القوليمكن-تصحلا

أقوالأالمصادرلناتنقلحيثجدا،متقدمةكانتوالمروي

علىومحافظخهمحرصهمتبينوالتابعينالصحابةعن

كلمنوحمايتهاكل!تاللهلرسولتنعسبالتيالنصوص

دخن.أوشائبة

الرامهرمزيالرحمرعبدبنالحسنالقاضىيعتبر

منكثيراضمنهكتاباألفمنأولم(079هـ،36.)ت

المحدثكتابهوسمىومصطلحاتهمالمحدثينقواعد

أضيسابوريأالحاكمتبعهثم.والواعيالراويبينالفاعل

أم(.140هـ،504)تاللهعبدبنمحمداللهعبدأبو

هـ،043)تعبداللهبنأحمدالأصبهانينعيمأبوثم

علىبنأحمدالبغداديالخطيبثمأم(.380

موسىبنعياضالقاضىثمأم(720هـ،463)ت

تقيالحافظجاءأنإلىأم(41!هـ،445)تاليحصبي

(أم452هـ،643)تالصلاحبنعثمانبنعمروالدين

جطمعاكضابافكانالحديثعلومالمشهوركتابهفألف

العلماءمنالقبولفلقى،مصنفاتمنسبقهلمامهذبا

وألهمختصرفمنبمبعدهكتبمالأغلبأصلأوأصبح

ألفماأهمومن.لهأوناظم)مشير(عليهمنكتأوشارح

مختصرةرسالةعنهمستقلاالصلاحابنكتاببعد

(م9441هـ،852)تالسسقلانيحجرابنللحافظ

النظرنزهةسماهبشرحضرحهاثمالفكر.نخبةسماها

.آخرونالشرخوشرغ

تبعاالحديثعلومأنواعتتعدد.الحديثعلومانواع

منإليهينظرفالحديثبمالحديثإلىممهاينظرالتييةللزاو

حيثومن،قائلهإلىنسبتهحيثومن،موضوعهحيث

.وردهقبولهحيثومنإليناوصوله

تبغاالحدي!يقسم.موضوعهحلثمنالحديت

الطريقبالسند:يريدون.والمتنالسند:قسمينإدىلذلك

ويريدون.لفظهروواالذينالرواةأو.للمقالموصل

إليهاينتهيوالتيمعانيهاعلىالدالةالحديثألفاظ:بالمق

السند.

إلىهناالحديثيقسم.لقائلهنسبتهحلتمنالحديث

ماهوفالمرفوع،والمقطوعوالموقوفالمرفوع:أقسامثلاثة

صفةأوتقريرأوفعلأوقولمن5ي!النبيإلىأضيف

غيصأممتصملاال!!شادكانسواء،خلقيةأوخلقية

الصحابى،إلىينسبأنهإلامثلهوالموقوف.متصل

وهذه.التابعيإلىينعسبأنهإلامثلهماوالمقطوع

والضعف.والحسنالصحةفيتشتركالثلاثةالأقسام

قولمنلأنه،المرفوعبالحديثالقدسىالحديثويلحق

الحديثانظر:وجل.عزأكعنيرويهوهوك!ن!الرسول

القدسى.

بناءالحديثيقسمإلينا.وصولهحيثمنالحديث

الآحاد،وحديثالمتواترالحديث:قسمينإلىذلكعلى

يمنعجمععنجمعرواهماهوفالمتواترالاحاد،أخبارأو

فىجمععن،الكذبعلىتواطؤهموالعادةالعقل

إماوهو.الحسنإلىمستندهويكونكلهاالإسنادطبقات

وأ،اللفظعلىالرواةجميعيتفقحيثبلفظههمتواتر

إفادةفيتتفقإنهاإلاألفاظهتختلفحيثبمعناهمتواتر
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ذلكرويحيثالد.عاءعنداليدينرفيمثلواحدشيء

لكنتتواتر،لممنهاواقعةكلمختلفةكثيرةوقائعفي

تواترالدعاء،عنداليدلينرفعوهوبينها،المشتركالقدر

.المجموعباعتبار

شروطفيهتتوفرلمحديثفكلألاحادخبروأما

وغريبوعزيز!ث!هور:أقسامثلاثةإلىيقسموهوالمتواتر.

فيفأكثررواةثلاثةيرويهالذيالحديثفهوالمشهورأما

فهوالعزيزوأما.المستفيضالإسنادطبقاتمنطبقةكل

طبقةكلفياثنينعز،رواتهعدديقللاالذيالحديث

الغريبوأما.الطصاتبعضفيعددهميزيدأنويمكن

الطبقاتكلفيواحدراوبروايتهينفردالذيالحديثفهو

التفردأووالغرابةأيضصا.الفردالحديثويسمىبعضهاأو

فيهالذيالطرفوهوالسند،أصلفييقعانقد

المطلقالفردأوالمطلقالغريبعندئذلهفيقال،الصحابى

الفردأوالنسبىال!ريب:لهفيقالالسندأثناءفييكونانأو

النسبي.

نأبيانمنهنالابد.وردهقبولهحيثمنالحديث

لأنهالإسنادعلممباحىثمنيعتبرلاالمتواترالحديث

أخبارعلىوالردالفزلبحثينصبوإنماقطعا،مقبول

حيثمنالحديثأقىامعليهاتقعالتىفهيبمفقطالاحاد

والحديثالمحيحالحديث:ثلاثةوهيوالردالقبول

هوالصحيحفالحىديث.الضعيفوالحديثالحسن

إلىمثلهعنالضابطالعدلبروايةالمتصلالمسندالحديث

أتصلمابالمسندويراد.علةولالثمذوذغيرمنمنتهاه

منتهاهإلىسندهاتص!!ماوقيلظ!ن!،النبىإلىسنده

عنالمرويهووقيل.والمقطوعوالموقوفالمرفوعفشمل

أتصلمابا!لتصلوليهـادلا.أممتصلاأكانسواءض!وشدالنبى

له:ويقالكل!طوعا.أوموقوفاأوكانمرفوعاسنده

الخاليالعاقلالبايغالمسلم:بالعدلويرادأيضا.الموصول

حالهغالبمايعنيبالمروءةيخلوماالفسقأسبابمن

يكونبأنيرويهماالمتقمقالراوي:بالفابطويراد.كذلك

علىصوأبهيكثرليأنوذلك،مغفلغير،يرويهلمامتيقظا

يكونأن:أيصدرضبطإماوالضبط.وغفلتهخطئه

نأ:أيكتابضبطأو.حفظهمنحدثإنحافظا

كتابه.منحدثإر،عليهمحافظامتقناكتابهيكون

والعلة.الشذوذمنالمرادبيانوسيأتى

لهيقالالمتقدمبالتعريؤطالصحيحوالحديث

والصسحيحلذاتهالص!حفالحديث.لذاتهالصحيح

يحتجمقبولةكلها،لغيرهوالحسنلذاتهوالحسن،لغيره

متفاوتأيضاوهو،لذاتهالصحيحدرجةوأقواهابها،

له:ويقال،ومسلمالبخاريرواهماالصحيحفأقوى

.الشيخانرواهأوعليهالمتفق

مثل:،المقبولللحديثأخرىألفاظاالمحدثونيستعمل

لمرتبةمساويانوهماالقويوالحديثالجيدالحديث

ودونالحسنمنأعلىوالقويالجيدأنأوالصحيح

فهما.الصحةوصفعنبهالناقدعدللماالصحئوإلا

والحسن.للصحيحبالنسبةوالقويالجيدتقويمفياتجاهان

يشملانوهماالثابتوالحديثالمجودالحديثومثل

الصحيحأيضايشملفإنهالصالحالحديثومثل.الصحيح

إنهلحديثيقالوقد.للاحتجاجلصلاحيتهما،والحسن

الحالةهذهفيفهوللاعتبار؟صلإحهبهيريدونصالح

يعضدهماوردإذاإلابهيحتجلايسيراضعفاضعيف

الحديثيقابلماوهوالمعروفالحديثومثل.ويقويه

الشاذالحديثيقابلماوهوالمحفوظالحديثومثلا!لنكر

والشاذ.المنكربيانوسيأتى

التيلأسبابهاتبغاكثيرةالضعيفةالأحاديثأنواع

الإسناد.فىالانقطاع-اأمور:ثلاثةإلىترجعأنيمكن

الخالفة.3-.الراويفيالطعن2-

سببمنأكثرالضعيفالحديثفييجتمعوقد

هى:ستةالانقطاعبسببالضعيفةفالأحاديثلتضعيفه،

والمنقطع،،الخفىوالمرسل،والمدلس،والمرسل،المعلق

راوإسنادهمبتدأمنحذفما:المعلقفالحديثوالمعضل.

ماالمرسلوالحديث.كلهالسندكانولوأكثر،أوواحد

صذدونعديطالنبيإلىصغيراأوكانكبيراالتابعيعزاه

الصحاي.

رسولمنيسمعهلمحديثاالصحابيروىوإذا

صحابى،مرسلحديثهيسمىغيرهأوسنهلصغرعل!الله

المحدثين.جمهورعندصحيححديثوهو

وهوالإسنادمدلسأولهما:قسمانالمدلسوالحديث

بلفظمنهيسمعهلمماولقيهعا!رهعمنالراوييرويأن

المعنىوينصرفالتدليسأنواعأشهروهذا.السماعيوهم

أولهاالتدلي!ر؟منأنواعثلاثةمنهوتتفرع.أطلقإذاإليه

لضعفهشيخهغيرالراوييسقطأنوهو،التسويةتدليس

بالصحةلهويحكمثقة،عنثقة:الحديثفيصير،صغرهأو

الراوييذكربأنالعطفتدليسثانيها.كذلكوليس

يسمعهولمأحدهمامنالحديثسمعشيخينعنالحديث

الأولعلىمنه!الاخرفيعطف"بواسطةإلاالاخرمن

يقولأنوهوالسكوتتدليمىثالثها.لذللثبياندون

كلامهويقطعيسكتثمنحوها،أوسمعت:الراوي

السامعينيوهم....فلانعنفلان:يقولثمبأمرويتشاغل

الآخروالنوعكذلكوليسهذافلانمنبسماعهأرادأنه

عنالراوييرويأنوهو،الشيوختدليس:التدليسمن

وأينسبهأويكنيهأويسميهلكنهمنهسمعهحديثاشيخه

التدليسمنالنوعوهذا.لأمرهتعميةبهيعرفلابمايصفه
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فهوالخفيالمرسلالحديثوأماالسند.بانقطاعمرتبطغير

السماعيوهمبلفظيلقهولمعاصرهعمنالراوييرويأن

الحديثفيالراويأنبمالتدليسوبينبينهفالفرق.منه

يلقه.لمالخفيالمرسلفىوهوشيخهلقيقدالمدلس

فيواحدراوالإسنادمنيحذفأنهو:المنقطعوالحديث

مبتدأمنسقوطهيكونلاأنعلىأكثرأوواحدموضحع

منيسقطأنهوالمعضلوالحديث،أعلاهأوالإسناد

التوالي.علىفأكثرراويانالإسناد

،الراويفىالطعنبسببتضعفالتيالأحاديثأما

فيالطعنإلىأوالراويعدالةفيالطعنإلىفمرجعها

لاتهامهأو،لكذبهالراويعدالةفيالطعنويكونضبطه

الحديثفهناك.لجهالتهأولبدعتهأولفسقهأوبه

أو!!اللهرسولعلىالمكذوبالختلقوهوالموفحوع

والحديثكذابا،راويهويكونبعدهمنالصحابةعلى

ويكونبالكذبالمتهمجهةمنيروىالذيوهوالمتروك

الحديثونحوه،الشريعةمنالمعلومةللقواعدمخالفا

بعدالضعيفالحديثدرجاتأسوأوهوا!لطروح

وأغلطهكفحشالراويضبطفيالطعنوأما.الموضوع

هؤلاءفأحاديث،أوهامهكثرةأوغفلتهأوحفظهسوء

الضعيف.لها:يقالجميعا

حالاتعدةفله،الخالفةبسببالأحاديثضعفأما

الشاذ،:وهيمختلفةبأسماءبسببهاالأحاديثتسمى

فيوالمزيد،والمدرج،والمقلوب،والمضطربوالمنكر،

الشاذفالحديثبموالمحرف،والمصحفالأسانيد،متصل

المنكروالحديث.منهأوثقهومنمخالفاالثقةرواهماهو

فيهفيجتمع،الثقاتلروايةالضعيفروايةمخالفةفيهماهو

هوالمفطربوالحديث.والخالفةالراويضعف:أمران

وآخرون،وجهعلىبعضهمفيرويهالرواةفيهيختلفالذي

هو:والمقلوب.الترجيحإمكانغيرمنمختلفةوجوهعلى

وتأخيربتقديماوبإبدالمتنهأوسندهفيتغييروقعالذي

منه،ماليسفيهزيدالذيالحديثهووالمدرج.ذلكونحو

متصلفيوا!لزيدكل!م!.الرسولبقولالراويقولفيدمج

.غيرهيذكرهلمرجلاالإسنادفىراويزيدأنالأسانيد

رواهعماالراوييرويهمايتغيرأنالمحرفووالمصحف

المصحف،فهووالحروفالنقطفىالتغييركانفإن،غيره

ضمةمنالحروفحركاتأي،الشكلفيكانوإن

.المحرففهووسكونوفتحةوكسرة

الإمشادفىالرواةأحديزيدأنأيضاالخالفةومن

متصلافيجعلهالمرسلفيأومرفوعا،فيجعلهالموقوف

المتن،فىالثقةوزيادة.ضعيفالمحدثينجمهورعندفهذا

الأحاديثومنوالفقهاء.المحدثينعامةعندمقبولة

وهوتنحصر.أمسبابهتكادولاا!لعلل،الحديثالضمعيفة

ظاهرهأنمع،صحتهفيقادحةعلةعلىفيهاطلعالذي

فىالقادحالخفىالسببهىفالعلةمنها.السلامة

إلىيؤديسببأييعدونالمحدثينومتأخرو.الصحة

وجودعلتهأو،الإرلممالعلته:فيقولونعلة،الضعف

لاالضعيفةوالأحاديث.بالضعفمشهوروهوفلان

إذاسيمالاالرأيعلىقدمهامنالعلماءومنبها.يحتج

روايتهتحلفلاالموضوعالحديثأمايسيرا.ضعفهاكان

درجته.بيانمعإلا

تبعاأحاديثأوأسسانيدعلىأطلقتأسماءهناك

أوالحسنأوبالصحةلهاعلاقةلالكنفيهالصفات

عن:فيهيقالالذيوهوا!لعنعنالإسنادفهناكبمالضعف

حدثنا:فيهيقالالذيوهو:المؤننالإسنادوهناكبمفلان

وهو:ا!لسلسلوهناكو...،كذأقالفلائاأنفلان

الرواةفيهتواردالذيالتدليسمنالخالىالمسندالحديث

،واحدةحالةأوواحدةصفةعلىفواحدا،واحذا،كلهم

المدبج:الحديثوهناك.أخرىتارةوللرواية،تارةللرواة

مختلفوهناكالاخر.عنمنهماكلقريضانيرويأنوهو

التعارضظاهرهاأحاديثأيضاتوجدأنوهو:الحديث

الذيوهو:المحكمالحديثوهناك.ممكنبينهاالجمعاممن

ا!لنسوغ:والناسخوهناكالظاهر.فىيعارضهمايوجدلا

فالمتأخرمنها؟كلزمنيعرفمتعارضةأحاديثوهي

كلمةالمحدثونويستخدم.منسوخفهوللمتقدمناشخ

آخرحديئايوافقالذيالحديثعلىويطلقونهاشاهد

يستخدمونكماآخر.صحابىعنكانإذامعناهأوبلفظه

روايةفيراويانيشتركأنبهايريدون،المتابعةكلمة

فإن،صحابيغيرأوكانصحابياواحد،شيخعنحديث

الاخريتالغفأحدهمالهما،شيخعنالحديثيرويانكانا

قاصرةمتابعةفهىشيخاهمااختلفوإن.تامةمتابعة

بهيريدونالاعتبار،اصطلاحالمحدثينعندويردعندئذ.

البحثبهذاليتوصل،والمروياتالحديثطرقعنالبحث

أنهأموشواهدمتابعاتلهكانتإن،الحديثمعرفةإلى

غريب.فرد

والتعديلالجرح

بألفاظوتعديلهمالرواةجرحعنفيهيبحثعلم

يستمدوهو،الألفاظتلكمراتبوعن،مخصوصة

وبيانا،للنصيحةقصداالشريعةصونبابمنشرعيته

فيلاطعناالدينفإنه؟العلمهذاعنهيؤخذمنلحال

.الناس

دريقتضىبماالراويالمتقنالحافظوصفهو.الجرح

وأتدليسأوفسقمنروايتهفيأو،فيهقادحةلعلةروايته

ونحوها.غفلةأوحفظسوءأوشذوذأوكذب



روايته.قبوليفضيبماالراويوصف.التعديل

واجتناب،التقوىعل!اصاحبهاتحململكة:والعدالة

ويشترط.الناسكألىبالمروءةيخلوماغالبا،الأدناس

أسبابمنوالسلامة،والعقل،والبلوغ،الإسلام:لتحققها

منها:بأمورللراويالعدالةوتثبت.المروءةوخوارمالفسق

وأأحدهمأووا!شعديل،الجرحأئمةقبلمنعليهاالتنصيص

.والشهرةالاستفاضة

والتعديلالجرحتعارضإذا.والتعديلالجرحتعارض

فالجرخ،غيرهموءررلهبعضهمجرحهبأنواحد؟راوفي

الجرحيكونأن-أ:الاتيةبالشروطالتعديلعلىمقدم

علىمتعصباالجارحيكونلاأن2-.سببهمبينامفسرأ

الجرحأنالمعدللايبينأن3-.جرحهفيمسرفاأوالمجروح

وإلا،الصحيحبالدليلذلكويثبت،الراويعنمدفوع

التعديل.علىمقدماجرحكلفليس

وكانواحد،إمامممنوالتعديلالجرحتعارضإذاأما

فيكونالحكمفيالإصامذلكاجتهادغيرالتعارضسبب

منه،القولينباخرالعم!!-ا:بالاتىالروايعلىالحكم

القوليعلملمإذاالتوقؤط2-منهما.المتأخرعلمإن

علىالجرحوحمل،التعديلإعمال3-منهما.المتأخر

بعينه.شىء

كيفيةاختلافعنناششاالتعارضسببكانإذاأما

مقروناالراويشكللىالإمامحكميكونكأن،السؤال

فحكم،السؤالمنإليهوجهماوفقعلىالرواةمنبغيره

أقوالتتبعمن!مذهوالحالةفلابدنسبيا،حكماعليه

ذلكحالليتبينوحكايت!،والتعديلالجرحعلماء

ومنزلته.الراوي

الجرحألفاظنتدطلما.والتعديلالجرحمراتب

كثيرةالرواةعلىالنقادالأئمةيطلقهاالتيوالتعديل

العلماءبعضحاولفقد،الروأةأحوالبحعسبومتفاوتة

أبيابنالإمامهوذلثحاولمنوأول.مراتبفيترتيبها

مراتبمنكلافصحل،والتعديلالجرحكتابهفيحاتم

بعفالمراتب،بكلضهمزادثم،أقسامأربعةوالتعديلالجرح

إلىوغيرهحجراقاالحافظعندجميعهاوصلتأنإلى

مرتبة.عشرةاثنتي

عامبشكلوألفاظهاالتعديلمراتبتلخيصيمكن

علىكانأوالنوثيق،فيالمبالغةعلىدلما-ا:بالاتي

"الناسأثبتهوأو،!التثبتفيرالمنتهى"إليهمثلافعلوزن

منصفتينأوبص!ةتاكدما2-.المراتبأرفعوهذه

علىدلما3-.فيتثقةأو،ثقةكثقةالتوثيقصفات

علىدلما-4.ح!جةأوكثقةتوكيدغيرمنالتوثيق

عندبهلابأسأو،كصد،قبالضبطإشعارغيرمنالتعديل

ليصما5-.ثقةأيتساعندهبهلابأسلأن،معينابنغير
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روىأوشيخفلانمثل،التجريحأوالتوثيقعلىدلالةفيه

صالحفلانمثلالتجريحمنقريباكانما6-.الناسعنه

حديثه.يكتبأو،الحديث

بعضهمكانوإنبأهلهايحتج،الأولالثلاثوالمراتب

حديثيكتبوالخامسةالرابعةوالمرتبة.بعضمنأقوى

السادسةوالمرتبة.الرابعةدونوالخامسةويختبر،أصحابها

دونفقط،للاعتبارحديثهمويكتببأهلهالايحتج

الضبط.عدمفيأمرهملظهوروذلكالاختبار،

علىدلما-اف!:وألفاظهاالتجريحمراتبأما

صرحما2-.مقالفيهأو،الحديثلينفلانمثل:،التليين

وا،بهلايحتجفلانمثل:وشبههبهالاحتجاجبعدم

احاديثهكتابةبعدمصرحما3-مناكير.لهأو،ضعيف

ما4-جدا.ضعيفأو،حديثهلايكتبفلانمثل:ونحوه

،بالكذبمتهمفلان:مثلنحوهأوبالكذباتهامفيهكان

بالكذببوصفهصرحما5-.ساقطأوبالوضعمتهمأو

علىدلما6-.وضاعأو،دجالأوكذاب:مثل،ونحوه

المنتهىإليهأو،الناسأكذبفلانمثل:الكذبفيالمبالغة

.الكذبركنهوأو،الكذبفى

لايحتج،الأوليينالمرتبتينفأهل:المراتبهذهحكمأما

بقيةوأما.فقطللاعتبارحديثهميكتبولكن،بحدشهم

به.ولايعتبرولايكتبيحئبحديثهمفلاالمراتب

منازلهمبحعسبالمحدثينعلىألقاباالنقادأطلق

وشهرتهممعارفهمواتساعوإتقانهموحذقهمودرجاتهم

هي:الاوصافأوالألقابوهذهوأحوالهم

عندهأكانسواءبإسنادهالحديثيرويمنهوالمسند.

رواشه.مجردإلالهليسأمبهعلم

الأسانيدعرفمنوهوالمسندمنأرفعوهو.المحدث

ذلكمعوحفظ،والنازلوالعالىالرجالوأسماءوالعلل

ومسندالستةالكتبوسمع،المتونمنمستكثرةجملة

القدرهذاإلىوضم،الطبرانىومعجمالبيهقيوسننأحمد

،المحدثدرجاتأقلوهذا،الحديثيةالأجزأءمنجزءألف

،رواةوجمعودرايةروايةبالحديثاشتغلمنهو:وقيل

فىوتميز،عصرهفيوالرواياتالرواةمنكثيرعلىواطلع

قوسعفإن.ضبطهفيهواشتهرخطهفيهعرفحتىذلك

بعدطبقةشيوخهوشيوخشيوخهعرفحتىذلكفي

يجهلهمماأكثرطبقةكلمنمايعرفهيكونبحيث،طبقة

الحافظ.هوفهذامنها،

يعرفهمالذينالرجالعدديكونمنهو.الحافظ

الذينمنأكثروبلدانهموأحوالهمتراجمهمويعرف

علمهأحاطمنهو:وقيل.للغالبالحكمليكونلايعرفهم

جرحارواةوأحوالوإسنادامتناحديثألفبمائة

وتأريخا.وتعديلا
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المرويةالأحاديثبجميععلمهأحاطالذيهو.الحاكم

وتأريخا.وتعديلاوجرحاو!!شادامتنا

كانمنعلىالعلماءيطلقهاالتعديلألفاظمن.الثقة

بحديثه،يحتجبهذاوهو.العدالةمكتملالضبطتام

به.تفردوإنالصحاحفيويدخل

مغفل،غيرمتيقظاالراوييكونأنهو.الضابط

حدثإنلكتابهضابطا،حفظهمنحدثإنحافظا

ذلكمعفيهاشترطبالمعنىيحدثكانوإن،كتابهمن

الراويضبطويعرف،المعانىيحيلبماعالمايكونأن

بالضبطالمعروفينالثقاتبرواياترواياتهبموازنة

أغتهمخاولايضرضابحا.كانوافقهمفإن،والإتقان

ولممختلا،ضبطهكانلهممخالفتهكثرتفإذا،النادرة

بحدشه.يحتج

صئالمبالغة.منوهو،التعديلألفاظمن.الصدوق

صدقهإلىلايتطرقالصدقتامكانمنعلىيطلقوقد

هذايقالوقد.يرويهلماضبطهقوةفيالشكوإنما،شك

وضبطا،عدالةفيهملايشكفيمنأيضااللفظ

يكونحديثهوالصدوق،عمرانبنومحمدكالشافعى

افيخاأويخطئممنيكنلمإنحسنا،الغالبفي

فيشذ.

إلىالحديثباضافةصالإلحديثقيل:إذا.الصالح

بدون""صالح:قيلإذاأما.للراويتعديلاصاللكون

يأدينهفيالصلاحيةبهيعنونفإنما،إليهالحديثإضافة

مقبوللايكونوقد،نفسهصالثيأي،الديانةصلاحية

الحديث.

حاتمأبيغيرعند""مجهوللفظأطلقإذا.المجهول

يعنىإنمافإنه،ميزانهفىوالذهبىكابنهتبعهومنالرازي

فيالعلمبطلبيشتهرلمراوكلوهو.ال!نمجهولبه

منإلاحديثهيعرفلمومنبه،العلماءولاعرفنفسه

بروايةالجهالةوترتفع.ضعيفوالمجهولواحد.راوجهة

بالشهرةأوالمعتمدينالنقادأحدبتزكيةأوفأكثراثنين

العلماءبعضفرقوقد،ودرايةروايةالحديثعلمبطلب

كانمنوبينالفاضلةالأولىالقرونمجهوليبين

بعدهم.

فأكثر،اثنانعنهروىالذيالحالمجهولهوالمستور.

منيجرحولميعدللملكنه،العينجهالةعنهفارتفعت

روايتهولاتقبلالظاهر،فىعدلبهذافهوالنقاد.منأحد

.نادرةحالاتفطإلا

الراوييترككأن"،"متروكبمعنىمفعولاسم.المهمل

نأهو:الاصطلاحوفي.غيرهعنيميزهأنبدونالاسم

معأوفقط،الاسمفيمتفقينشخصينعنالراوييروي

واحدكليخصبمايتميزاولمذلكنحوأوالأباسم

فيواحدمنأكثرويوجدأحمد،مثلا:يقولكأنمنهما.

واحدمنأكثرويوجددأود،بنسليمانأو،الطبقةنفس

ثقةالراويينأحدكانإذايضروالإهمال.الاسمبهذا

وممن،الإهماليضرفلاثقتينكاناإذاوأماضعيفا.والاخر

فيالمكملوكتابه،البغداديالخطيب،المهملفيألف

المهمل.بيان

وفي،الإيضاحضدالإبهاممنمفعولاسم.المبهم

منأيإسنادأوالمقفياسمهأبه!امنهو:الاصطلاح

بأحدالمبهممعرفةويمكن.بالروايةعلاقةلهممنأو،الىواة

.الأخرىالرواياتبعضفيمسمىبوروده-أ:أمرين

عليه.العلماءأحدبتنصيص2-

عبدالغني:منهمالعلماءمنعددالمبهمفىصنفوقد

وولي،والنووي،البغداديوالخطيب،الأزديسسعيدابن

العراقي.الدين

والبدعة؟السنةعقيدةلخالفتهفسقمنهو.المبتدع

بدعةحقهفيثبتفمن.مكفرةوغير،مكفرة،قس!ان

البدعةوصاحب،الراجحالصحيحعلىحديثهردمكفرة

يقبل:وقيلمطلقا،حديثهيرد:قيلببدعتهلايكفرالذي

مذهبهنصرةفىالكذبيستحلممنيكنلمإذاحديثه

يكن.لمأوبدعتهإلىداعيةكانسوأء

بدعتهإلىداعيةيكنلمإذاروايتهتقبل:آخرونوقال

هوالقولوهذأ،البدعةلتلكمؤيداحديثهيكنولم

والأشسهر.ال!قرب

الأقوالانتظاموعدمالعقلفسادالاختلاط.المختلط

وأ،المرضأوالهرمأوالخرفبسببوذلكبموالأفعال

وأكتبهاحتراقأوبصرهذهابأوبالراوينزلمصاب

.ونحوهذهابها

الحافظبممنهمالعلماءبعضالختلطينفيألفوقد

وذلك،النيراتالكواكبوكتابه،الكيالوابنالعلائى،

وقد.المقبولغيرمنالختلطينحديثمنالمقبوللتمييز

قدكانإذاالختلطحديثيقبلأنهإلىالعلماءتوصل

،الاختلاطبعدماسمعهمنهولايقبل،اختلاطهقبلسمعه

ولم،الاختلاطبعدكانبماالسابقحديثهاختلطإذاوكذا

ولايقبل.يردفإنهشميز

جهوداالسنةعلماءبذل.والتعديلالجرحكتب

الإسلاميللتشريعالثانيالمصدرعلىللمحافظةعظيمة

الدقيقالعلمىللنقدقواعدفوضعوا(بمالشريفة)السنة

علمفيالمصنفاتأنواعوضعواكما،والمروياتللأخبار

مايلي:المصنفاتتلكومن.الحديثرجال

فيخاصةكتباالحدي!علماءصنفالنقات.كتب

منغيرهمعنميزوهم،الحديثرواةمنالثقاتالرجال

علىلايعسرحيث،والموضوعة،الضعيفةالأحاديثروأة



هذهفييجدهأن،ثقةراوعنمنقبأوباحثأي

حىولادتهمن،حه،تهعنوافيةترجمةفيطالع،الكتب

.الوفاة

بهإذوأنفعها؟دا،وأعلاهالعلومأهممنالفنوهذا

هذهأهمومن.ض!فهمنالحديثسندصحةتعرف

الثقاتكتاب:ؤقطالثقاتذكرأفردتالتيالمصنفات

والثقات،مطبوعوهو،البستيحبانبنحاتمأبيللحافظ

ناقصة.نسخةمنهقطلوبغا،بنللحافظ

الضعفاءعلىتقفكحركتبالضعفاء.كتب

أرادفمن.ضاعينوا!ثالثقاتمنأحدولايشاركهم

إلاعليهليص!الأ-حاديثرواةمنضعيفراوعنالبحث

هذافيألفوممنبغت".ليجدالمصنفاتلهذهالرجوع

والدارقطنى،،-حبانبنوا،ئيوالنسا،البخاري:بلباا

فىالكاملوكتابه،عديوابن،الجوزيوابن،والعقيلى

منكلفيهذكروذرر،ذلكفىالكتبأوفىالضعفاء

فيهذكركماالص!يحيهت،رجالمنكانوإنفيهتكلم

حياتهمفىكأصومهمبعضلأن،المتبوعينالأئمةبعض

فيهم.تكلموا

أشهرها:منجدا،كثيرةوهيوالضعفاء.الثقاتكتب

المعجم،حروفعلىمرتبوهوالكبير:البخاريتواريخ

والطبقات.السنينعلىمرتبانوهماوالصغيرالأوسط

التكميل:ذلكفي،الكتبأجودومنسعد.لابنالكبرى

كثير،ابنللحافظوالمجا!لالفعفاءوالثقاتمعرفةفى

معللذهبى،والميزان،للمزيالتهذيبكتاببنفيهجمع

.العباراتفىوتحريرزيادات

تاريخ:الكتبهذهأبرزمن.والرجالالتواريخكتب

.البغداديالخطيبعلي؟بنأحمدبكرأبيللحافظبغداد

بنيحيىزكرياأبي!والتعديلالجرحلإمامالتاريخوكتاب

وكتاب،المعجمحروفعلىمرتبوهو،البغداديمعين

محمدبنعثمانللحافظوالتارفيالعجليللحافظالتاريح

بنزهيرخيثمةأبيلابنوالتاريخ،الكوفيشيبةأبيابن

بنالقاسمأبيلل!افظالكبيردمشقوتاريخحرب

وغيرها.عساكر،

مجموعةالكتب9هذاذكرت.البلدانتواريخكتب

كتاب:الكتبهذهومنطياتها،بينالرجالمنكبيرة

لأبىنيسابورتاريخأالأصبهانىنعيملأبيأصبهانتاريخ

وتاريخ،السهميللحاةظجرجانوتاريخ،الحاكمعبدالله

فيالمصنفاتمنهاوغيمومرو،،والمدينة،وقزوينمصر،

.المجالهذا

الرجالمنكثيراالكتبهذهذكرت.العللكب

العللكتاب:المصى!اتهذهومن،أحاديثهممعالمعلولين

للإماموالعلل،للترمذيوالصغيرالكبيروالعلل،للبخاري
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بكرولأبى،المدينيبنلعلىالعللفيوكتابأحمد،

حاتم،أبيولابن،النيسابوريعلىولأبي،الأثرم

وهوالعللفيكتابوللدارقطى.وللخلال،وللحاكم

حققوقدالمسانيد،علىمرتب،العللفيكتا!بأجمع

الدارقطني،تلميذالكتابهذاجمعأجزاء،عشرةمنه

البرقانى.أبوبكر

الحديثرجالعلم.الحديثرجالعلمكتب

وأهم،رواةإنهمحيثمنالحديثرواةبهيعرفعلم

كتبه:

الطقةتسميةفىالمصنفوناختلفوقد.الطبقاتكتب

جحلمنفمنهسم،التصنيففيمنهجهحعسبكل

يؤيدومما.التابعونتلاهمثم،واحدةطبقةكلهمالصحابة

أمتى)حير:ونصهالبخاريأخرجهالذيالحديثهذا

القرونفخير(.يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قرني

التابعين.أتباعثم،التابعونثم،الصحابة

،طبقاتإلىالصحابةيقسممنالمصنفينومن

قرنكليجعلمنومنهمبل،بعدهممنالتابعينوكذلك

سنة.أربعين

لخليفةالطبقاتكتابالحقلهذافيالمصنفاتومن

والطبقاتسعد،بنلمحمدالكبرىوالطبقات،خياطابن

وغيرها.الحجاجبنلمسلم

نظامتأصلعلىتدل،بالطبقاتالكتبهذهوتسمية

التصنيف.نظاممنالمبكرةالفترةتلكفيالطبقة

علئطاللهرسولرأىمنالصحابي.الصحابةعنكتب

عنهيرولموإنله،صحبتهتطللموإن،إسلامهحالفي

العلماء.جمهورقولوهذاشيئا.

معرفةفىالغابةألسد:الفنهذانىالمؤلفاتومن

معرفةفيالاستيعاب،الجزريالأثيرلابنالصحابة

أسماءتجريدالبر،عبدلابنالأصحاب

للحافظالصحابةتمييزفيعابةال!،للذهبيالصحابة

الصحابهمعرفةالضخموالكتاب؟العسقلانيحجرابن

فىالمصنفوناختلفوقد.الاصبهانينعيمأبيللحافظ

ذهبماوفقكلالصحابةتقسيممنهجفىالحقلهذا

إليه.

كما،الصحابىصحبمنالتابعي.التابعينعنكتب

يقتضىماالحاكمكلاموفى.البغداديالخطيبقال

لموإنعنه،وروىالصحابىلقىمنعلىالتابعيإطلاق

يصحبه.

،كثيرةعلومعلىيشتملالتصنيفمنالنوعوهذا

هذاعنالإنعسانغفلفإن،الترتيبفيطبقاتعلىوهم

بينأيضايفرقلمثم،والتابعينالصحابةبينيفرقلمالعلم

التابعين.وأتباعالتابعين
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بينهمخلطوأكثرهبم.كثيرونالمجالهذافيوصنف

منغيرهماو،صحابةكانوأسواء،الرجالمنغيرهموبين

التابعين.مابعدفترة

البستى،حبانلابنالثقاتكتاب:المصنفاتومن

لابنالكبرىوالطبفات،الحجاجبنلمسلموالطبقات

منكلطبقاتعدديتباينوقدكثير.وغيرهمسعد،

ذلكلأن،الرجالكتبفيوالأتباع،والتابعين،الصحابة

.واجتهادهالمصنفبذوقشصل

معرفةأهميةلبذيعلىلايخفى.الألقابكتب

لأنوذلكعثب؟اللهرسوللحديثوالرواةالرجالألقاب

أسمائهما،دونبألقابهمالأسانيدفييذكرونمنهمكثيرا

،الراويلقبلايدريلمنالسندحالمعرفةفيصعب

أنلايظنحتى،اسمهيعرفحتىبحديثهالعملويتوقف

!روهااللقبكانوإذا.الاسمصاحبلغيراللقبهذا

التعرلفسبيلعلىالحديثأئمةيذكرهفإنما،صاحبهإلى

واللمز.الذموجهلاعلىوالتمييز،

بكرأبو:منهمالأئمةمنجماعةالألقابفىصنف

المقدسى،طاهربنالفضلأبوكتابهواختصر،الشيرازي

الوليدأبوومنهم،الحافظالفلكيبنالفضلأبوثم

،الجوزيبنالفرجوأبو،الأندلسمحدثالفرضى

هذافىألفأجفمامنوكان.البغداديوالخطيب

أبنللحافظالألقابفيالألبابنزهةكتابالباب

العسقلاني.حجر

نأالتصنيففيأصحابهاطريقةوالأسماء.الكنىكتب

منومنهمصاحبها،اسمعلىوينبهوا،الكنيةيذكروا

فيه.يختلفمنومنهم،اسمهلايعرف

منهم:،الحفاظالأئمةمنجماعةالفنهذافىصنف

مندهوابن،والدولابي،والنسائي،ومسلم،المدينىبنعلى

وغيرهم.أحمدأبووالحاكم

فىصنفقد.الرواةمنوالأخواتالإخوةمعرفةكتب

سبيلعلىمنهم،الحديثحفاظمنمجموعةالبابهذا

وأبو،المدينيبنعلى،عبداللهأبوالحافظ:المثال

عمربنعليالحسنأبووالحافظ،النسائيعبدالرحمن

وغيرهم.،الدارقطني

قدأنهبهذايقصدالأصاغر.عنالأكابرروايةفيكتب

دونه.عمن،السنأوالقدرالكبيريروي

فيضريهب!اللهرسولماذكرههذاعلىاللأمثلةأبرزومن

فيالدجالرؤيةعنبهأخبرهمماالداريتميمعنخطته

أخرجهصحيحوالحديثالبحر.فيالتيالجزيرةتلك

أبىبنمعاويةروايةصحئالبخاريفيوكذلك.مسلم

تابعىوهو-يخامربنمالكعن-صحابيوهو-سفيان

طائفةالاتزالحديثفي،بالشاموهممعاذ،عن-كبير

وكذاالأحبار.كعبعنالعبادلةروىوقد.(..أمتىمن

مالك،عن،الأنصاريسعيدبنويحيى،الزهريروىقد

شيوخه.منوهما

الفنهذامثلفيالتصنيففيالمهمة،الأسالمميةوالغاية

عنه.المرويمنالراويمعرفةهي

التصنيفمنالقسموهذا.واللاحقالسايقروالةكدب

الأصاغر.عنالأكابرروايةوهو،قبلهللذييضمقد

عنيرويثمالصغير،عنالكبيرروايةفىهذاويكون

عنمثلاالبخاريروايةهذاومثالمتأخر.عنهالمروي

الحسنأبوالسراجعنوروى،السراجإسحاقبنمحمد

مائةوفاتيهماوبين،النيسابوريالخفافمحمدبنأحمد

ستسنةتوفيالبخاريلأن،سنةوثلاثونوسبع

خمعم!أوأرلغسنةالخفا!توتوفي،ومئتينوخمسين

وثلاثمائة.وتس!ن

الحافظالفراغوملأ،المجالهذافيصنفمنأبرزومن

السابقالجامعكتابهفيالبغداديالخطيببكرأبو

واحد.شيخعنالراويينوفاةمابينتباعدفيواللاحق

الكتبمن.والأنسابالأسماءمنوالمفدرقالمتفقكتب

هذافيألفماأبرزومن،الفنهذااستوعبتالتيالمهمة

المسمىالبغداديالخطببكرأبيالحافظكتاب:الباب

.والمفترقبالمتفق

تكلموقدوسندأ،سناالأقرانروايةهى.المدبجكتب

الحديت،علوبممعرفةكتابهفىعبداللهأبوالحاكمهذاعن

كأبيمدبجا:سميالاخرعنالرواةمنكلروىفمتى

ومالكالعزيز،عبدبنوعمروالزهري،وعائشةهريرة

للأوزاممط.وا

إلىيحتاجمماالفنهذاالآباء.عنالأبناءروايةكتب

نأويخشى،الروايةفيالجدأوالأبلايسمىفقد،معرفته

أبيهعنالرجلرواية:نوعانوهى.القارئعلىيلتبس

وهذا.،جدهعنأبيهعنالرجلوروايةكثير،وهو،فقط

علىالأمثلةومن.الرواةعليهويغبطبحق،بهيفخرمما

بنعبداللهبنمحمدبنشعيببنعمرو:الثانيالنوع

عمروبنعبداللهجدهعن،شعيبوهو،أبيهعنعمرو،

.العاصابن

الحافلالكتابالميدانهذافىالمؤلفاتأشهرمن

المتأخرينبعضعليهزادالذي،الوائلىنصرأبىللحافظ

نفيسة.مهمةأشياء

إليها،تطرقعديدةوأنواعأقساموهيالأفراد.كتب

كتابه:مقدمةفىالمقدسيالحافظعنهاالحديثوأوفى

والغرائب.الأفرادأطراف

أبوالكبيرالحافظالبابهذافىصنفمنأفضلومن

والغرائب،الأفراد:المسمىكتابهفيالدارقطىالحسن
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جزء.مائةفيويقع،حديث.0007منأكثرحوىالذي

لايفهمهالذيأفرادإاو"!كتابكثير:بنالحافظعنهقال

والأفراد،الحفاظمز،هوإلأمن،ينظمهأنعنفضلا

يسبق!لمأيضا:عنهوقالالجياد.والجهابذةالنقاد،والأئمة

الثمينةالكتبمنكأمثالهفقدالكتابلكننطره"!.إلى

علىالكتابهذارفبوقد.الغالىتراثنامنفقدتالتي

المقدسى،الفضلأبوطاهربنمحمدالحافظأطرافشكل

الحافظأصلالعملبهذافحفظهـ،705سنةالمتوفى

مختصرا.الدارقطى

الأسماءفيذلك4إوماشاوالمختلفالمؤتلفكتب

فيوتفترقصورته،2الخطفيتتفقماوهو.والأنساب

العلم،بأهلجهلهيقب!أجليلفنوهو.صيغتهاللفظ

ويففمح،خطؤهركثريعرفهلمومن،الحديثأهللاسيما

الفن:هذاعلىالأمثلةومن.أهلهبين

و)عمارة(إتخفيفها.(و)سلام،اللامبتشديد()سلام

معالعينبفتحو)عمارة(بكسرها،و)عمارة(،العينب!سم

المؤتلفكتاب:ا:لمجالهذافىالمصنفاتومن.الميمتشديد

فعاررفعفىوالإكهالالدارقطىللحافظوالختلف

والكنىالأسماءمنوانحتلفالمؤتلفعنالارتياب

للفرضى،وانحتلفوالمؤتلؤ،الأميرماكولالابنوالأنساب

والمؤتلف،الأزديس!دبنالغنيلعبدوانحتلفوالمؤتلف

هذافيكتابلإحالص!ولابن.الطحانلابنوالختلف

إنماالفنوهذاوفيرهما.البغداديالنجارلابنوكذا،المجال

مواضعه.فيمحررابالحفظيضبط

إلاعنهيرولممنمعرفيوهي.الوحدانفيكتب

كتابالحقلهذافيالمصنفاتأنفعومنواحد.راو

والمسمى:الصحيحصاحبالحجاجبنمسلمالإمام

تفرد:امثلتهومنحقق.وقدوالوحدانا!لنفردات

بنعامر:منهمالصصطبةمنجماعةعنالشعبيعامر

صفوانبنوم!خمد،مضرسبنوعروةشهر،

وغيرهم.،الأنصاريصيفىبنومحمد،الأنصاري

المالمدينةشيوخمز،عشرةزهاءعنماللثتفردوقد

(.غيرهعنهميرو

السماعمننوعوهمالأسانيد.منالمسلسلكتب

التسلسليكونفقد:أنواعوهي،عليهلاغبارالذيالظاهر

كأنالسند،رجالجميرافىالتحديثعندمعينبلفظ

على)شهدتأو(يقول)سمعتهأو)حدثنا(جميعا:يقولوا

كليفعلهمعينبلعلالتسلسليكونوقدقال(.أنهفلان

قدثم.بالمصافحةاالمسلسلكالحديث،تلميذهمعش!يخ

منبعضهينقطعوقد،آخرهإلىأولهمنالحديثيتسلسل

التدليسعن"نجعدهالتسلسلفوائدومن.آخرهأوأوله

مسلسل،بطريقحدبثيصحقلماهذاومع.والانقطاع

ال،،أصللافىالتسلسلوصففيالضعفيكونأي

روايتهاتصحولم،كثيرةأحاديثمتونصحتقدلأنه

بالتسلسل.

الفنوهذاوالنساء.الرجالأسماءمنالمبهماتكتب

طرقمنأخرىروايةمنيستفادإنماالتصنيفمن

وردإذاكماإسناد،فيإبهافامارفعمافيهوأهم.الحديث

وأعمه،عنأو،ابيهعنأو،فلانبنفلانعنسند:فى

هوفإذا،أخرىطرقمنالمبهمهذاتسميةفوردت:أمهعن

هذا.مافىأنفعفهذا.أمرهفيينظرممنأو،ضعيفأوثقة

رأسهمعلىالأئمةمنجمعالبابهذافىصنفوممن

لمحىا!لبهمةالأسماءكتابهفيالبغداديالخطيبالحافظ

،الأزديسعيدبنالغنىعبدالحافظوكذاالمحكمةالأنباء

وغيرهم.

روايةالحديثمصنفات

يضمحديثيكتابكلوهو،الجامعجمع.الجوامع

منعليهااصطلحواالتيالحديثأبوابمعظمأوجميع

والسير،،والتاريخوالتفسيروالاداب،والأحكامالعقائد،

،للبخاريالصحيحكالجامع،ذلكوغيروالمناقب،والفتن

فيبعضهايتخلففقد،الأبوابجميعوجودشرطاوليس

مصنفه.استيعاببحمسبالجوامعبعض

بينيجمعالذيالكتابوهو،المجمعجمع.المجماميع

مرتبةفيهالأحاديثتكونوقد،الحديثكتببعض

الصحيحينبينالجمعفيكماالصحابةمنرواتهابحمسب

فيكما،الفقهيةوالأبوابالكتبعلىأوللحميدي،

فيكماالهجاءحروفعلىأوالأثير،لابنالأصولجامع

الصغيروالكبيروالجامعللصاغانيالصحيحينبينالجمع

للسيوطي.

أحاديثغالئاتضمالتيالحديثيةالكتبهي.السنن

الفقهية،والأبوابالكتبعلىلهامرتبة،الأحكام

علىوتقتصروهكذا،،...فالزكاة،فالصلاة،رةكالطهط

والمقطوعالموقوففيهايوجدولا،الغالبفيالمرفوع

ماجة.وابنوالنسائيدوادأبىكسنننادرا،إلاالمرسل

أحاديثعلىزائدماهوالسننكتببعضفىيوجد

الموقوفوكذأ،ذلكوغيروالزهد،كالفضائل،الأحكام

بنسعيدكسنن،المتصلالمرفوعمعوالمرسلالمقطوع

الحالهذهفيبينهافرقفلا،والبيهقىوالدارميمنصور

فقط.التسميةفيإلاوالموطآتالمصنفاتوبين

علىالمرتبةالحدشيةالكتبهي.الفقهيةا!لمنفات

من،الدينأبوابمعظموتضم،الفقهيةوالأبوابالكتب

المحتاجالأنواعمنذلكوغير،والادابوالأحكامالعقائد

بكثرةعنهاتختلفأنهاإلا،بالجوامعشبيهةف!إليها،
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المتصل،المرفوعمعوالمرسلوالمقطوعالموقوفوجود

أبيومصنف،الصنعانيهمامبنالرزأدتىعبدكصصنف

شيبة.أبيبنبكر

منفرقبينهماوليستماما،كالمصنفاتهى.ا!لوطآت

منيوجدلاأنهغيرفيهما،الموجودةالحديثأنواعحيث

فقهبوجوديزيدوهو،مالكموطأسوىالانالموطآت

التيوالاثارالأحاديثعلىتعقيباتهفىمالكالإمام

يوردها.

المصنفينأحديعمدأنهوالمستخرج.المستخرجات

كصحيحالحديثكتبمنكتابإلينعيمكأبي

طريقغيرمنلنفسهبألممانيدأحادشهفيخرج،البخاري

شيخهشسيخأوشيخهفيمعهفيجتمع،الكتابصاحب

ومتونه،،ترتيبهمراعاةمع،الصحابىفيولو،فوقهمنأو

يفقدحتىأبعدشيخإلىيصلألابشرط،أسانيدهوطرق

وأإسناد،علومنلعذر،إلا،شمئأقربإلىيوصلهسندا

لهيجدلمأحاديثالمستخرجأسقطوربما.مهمةزيادة

صاحبطريقفىذكرهاوربما،يرتضيهسندابها

.الكتاب

فيهيجمعحدسيكتابالمستدرك.المستدركات

فلم،فاتهمماآخركتابعلىاستدركهاأحاديثمؤلفه

لأبىالمحيحينعلىكالمستدرك،شرطهعلىوهويذكره

التسمية:اختلافمعموضوعهفىومثله،الحاكماللهعبد

علىوجدهمافيهجمع،للدارقطخيالإلزاماتكتاب

كتابيهما،فيبمذكوروليسومسلمالبخاريشرط

.ذكرهوألزمهما

مؤدفوهافيهايجمعالتىالحدشيةالكتبهيالزوائد.

أحاديثعلىالحديثبعفكتبفىزائدةأحاديث

علىمرتبةالغالبفيوتكون،أخرىكتبفيموجودة

ماجةابنزوائدفيالزجاجةمصباحمثل،الأبواب

علىماجةابنزادهاالتىالاحاديثفيهجمع،للبوصيري

اسحتة.الكتبباقي

المتعلقةالأحاديثيجمعحديثيكتابالجزءالأجزاء.

الأحاديثأو،الدينأبوابمنبابأوواحدبموضوع

جزء:مثل،بعدهمفمنالصحابةمنالرواةأحدعنالمروية

بكرأبيحديثوجزء،للبخاريالإمامخلفالقراءة

عرفة.بنالحسنوجزء،عنهاللهرضي

غرائبتجمعالتىالحديثيةالكتبهيالفوائد.

علىوتشتمل،مروياتهمومفاريدالشيوخأحاديث

وهي،الغرائبعلىالغالبوهو،والضعيفالصحيجع

تمامكفوائد،عامةالأحاديثغرائبجمعما-ا:نوعان

معين،شيخأحاديثغرائبعلىاقتصرما2-.الرازي

.شاذانلابن،نافعابنكفوائد

،تلاميذهوحولهعالميقعدأنهوال!!لاء.الأمالي

فيكون،يكتبونوهمالعلممنعليهاللهفتحبمافيتكلم

منفنكلفطوذلك،الأماليأواللإملاء،:يسمونهكتابا

.الفنون

بأسانيدهالمملىيوردأن:المحدثينعندوالإملاء

أحاديثهافليعست،معينبترتيبفيهايلتزملاوآثاراأحاديث

ولا،والسننالجوامعفيكماالفقهيةالأبوابعلىمرتبة

وقد،والمعاجما!لسانيدفىكماالصحابةمسانيدعلى

لابنالأذكماركأماليواحدبموضوعمتعلقةأحيائاتكون

حجر.

منويورد،يمليماغريبتفسيرإلىالمملييعمدوقد

بدونأوبإسنادلهويتيسريختارهمابهالمتعلقةالفوأئد

الأمالي.كلفيموداليسهذالكنإسناد،

علىبالكلاميعنىالذيالكتابهوالشرحالشروء.

واستنباط،مشكلهوبيانلإيضاحه،ومتنا،سنداالحديث

أحكامه.

المطولة،الشروحفمنها،ومتباينةكثيرةوالشروح

الشروحتلكوأوفاها.الختصرةومنهاالمتوسطه،ومنها

البابمعتناسبهمبينة،بالدراسةالحديثتتناولالتى

،إسنادهعلىوالكلام،تحتهالمصنفأدرجهالذي

وجدتإن-عللهوذكر،حالهموبيان،برجالهبالتعريف

منوذكرطرقهوجمعمنها،دفعهيمكنماودفع-

ببيانمتنهتناولثموجد،إنورودهسببوبيان،أخرجه

تضمنهماوالمشنباط،إعرابإلىيحتاجماوإعراب،غريبه

عارضهوما،الأحاديثمنمعناهفيماوإيراد،أحكاممن

ترجيحه،يمكنبترجئماأو،أمكنإنبينهاوالجمع

منيستفادماوذكر،ذلكفيالعلماءمذاهبوبيان

فوائد.منالحديث

ذكرعلىفيهايقتصرالتيالكتبهى.الأطراف

الجمعمع،بقيتهعلىيدلالحديثمتنمنطرف

جهةعلىوإما،الاستيعابسبيلعلىإمالأسانيده،

الحديثأسانيدتجمعكأن،مخصوصةبكتبالتقيد

د!بيالصحيحينأطراففيكما،الصحيحينمن

فيكماالأرلغ،السنمنأو،الدمشقيمسعود

منأوعساكر،لابنالأطرافمعردةعلىالإشراف

الدينلجمالالأشرا!تحفةفىكما،الستةالكتب

والصحاحوالمسانيدالموطاتمنعداهامماأو،المزي

بأطرا!المهرةإتحاففيكماوغيرهاوالمستخرجات

حجر.لابنالعشرة

جمعموضوعهالذيالكتابهوالمسندالمسانيد.

يوردفقد،غيرمرتبحدةعلىصحابىكلحديث

،الطهارةفيحديثيليه،النكاحفيحديثاالمصنف
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مأحسنا،أمص!سحا،الحديثأكانسواءوهكذا،

الأفضلية،بحعسبمرتإزاالصحابةيكونوقدضعيفا.

،البلدانوعلى،الإكل!لامإلىوالسابقة،النسبيةوالشرافة

مرتبينكانواوربما.مسندهفيأحمدالإمامصنعكما

.وقدسابقهمنق،ولآأسهلوهذاالهجاء،حروفعلى

واحدصحابيأحادبثعلىالمسانيدبعضيقتصر

كالعشرةمنهمجماعةأحاديثأوبكر،أبيكمسند

وصفجمعهاصة2مخصوطائفةأو،بالجنةالمبشرين

المقلين.كمسندواحد

علىأحاديثهأ.لرتبةالكتابعلىالمسنديطلققد

،البخاريكصحيح،مسندةأحاديثهأنباعتبار،الأبواب

أمورمنالختصرالصحي!(المسندالجامع:اسمهفإن

وأيامه.وسننهص!رك!اللهرسول

الذيالكتاب:المحىدثيناصطلاحفيالمعجم.المعاجم

وأ،الشيوخأو،الصتحابةترتيبعلىالأحاديثفيهتذكر

-وفعلىصهمترقيوالغالب.ذلكغيرأو،البلدان

أسماءعلىالمؤلفالكبيرالطبرانيكمعجمالهجاء،

المسند،يشبه!هو،المعجمحروفعلى،الصحابة

الشيوخأسماءعلىالمؤلفيزاوالصغيرالأوسطوك!عجميه

يشبهانوأمثالهمافهذان،المعجمحروفعلىمرتبين

والبراه-ج.والأثباتوالفهارسالمشيخات

الضيوخذكرعلىالمشت!لمةالكتبفهيالمشيخاتأط

يلقهم.لموإنوأجا!وه،عنهموأخذالمؤلفلقيهمالذين

بعضويخرج،المكلجمحروفعلىيرتبهمأنوالغالب

،الجوزيابنمثجخة:مثل،عنهمرواهاالتيالأحاديث

.عياضالقاضىمشخةفيوالغنية

المحدثفيها!جمعالتيالفهرسةفهو،الثبتوأما

المصنفاتوقراءاتهأسانيدا!فيهاوشبتوأشياخهمروياته

فيهيجمعالذيالكتابفهو،الفهرسوأما.أشياخهعلى

البرنامج،وأما.بذ(لكيتعلقوماوأسانيدهشحيوخهالشيخ

،.الفهرستبمعنىالأندلسأهلفيستعمله

والأداءالدحمل

ويقصد)الشئ!..الغيمعنالحديثنقلهوالتحمل

الحديثبطالبفيكلماأو)التلميذ(الحديثراويةبالأداء

.لغيره

شروطفمنشسر،ط،والأداءالتحملمنولكل

زمنوأول،ويسمعيرىلماوالضبطالتمييز،:التحمل

خمس-المحدثونحددهكما-للصغيرالسماعفيهيصح

العبرةأنوا!!سحيحأكثر.:وقيلاقل:وقيل،سنوات

مميزوهو،سنينأ.لغأابنيكونفقد؟والضبطبالتمييز

كذلك.ليسوهو،سنينسبعابنيكونوقد،ضابط

،البلوغبعدإلالايؤديأنهإلا،تحملهجازوإنوالصبى

.الإسلامبعدإلاماتحملهلايؤديالكافروكذا

والعقلوالبلوغالإسلام:فهيالأداءشروطوأما

والضبط.والعدالة

تحملمنوعلى،طرقثمانيللتحمل.التحملطرق

علىتدلبصيغةالأداءعنيعبرأن،الطرقهذهمنبطريق

صغالمحدثونويسميهابه،تحملالذي،الطريقذلك

فهى:عليهاتدلالتيوالصيغالتحملطرقأماالأداء.

حفظه،منيحدثأكانسواء.الشيخلفظمنالسماع

أعلىالطريقوهذاإملاء.غيرأمإملاءومعكتابهمنأم

عنالأداءوصيغوخلفا.سلفاالجمهورعندالتحملأنواع

أخبرنىحدثنا،أوحدثنيسمعنا،أوسمعت:الطريقهذا

منه.سماعاأنبأناأوأنبأني،منهسماعاأخبرناأو

التلاميذأحدفيهيقرأ)العرض(..الشيخعلىالقراءة

أكانوسواء،حفظهمنأمكتابمنقرأسوأءالشيخعلى

أصلهيمسكولكن،يحفظلاأوعليهمايقرأيحفظالشيخ

جميعفيخلافبلاصحيحةروايةوهذه.غيرهثقةأوهو

عنالاداءوصيغ.السماعتلىوهي،الراجحعلىذلك

وأنافلانعلىقرئأو،فلانعلىقرات:الطريقهذا

وأ،عليهقراءةأخبرناأو،عليهبقراءتيأخبرنيأو،أسمع

وأ،أسيموأناعليهقراءةحدثناأو،عليهبقراءتيحدثني

عليه.قراءةأنبأناأوأنبأنا

من،عنهالروايةفيللطالبالشيخإذنهي.الإجازة

بمروياته.إجماليإخبارفهي،عليهولاقراءةمنهسماعغير

الإجازة-أمنها:أنواعوهيبالكتابةأوبالتلفظإماوتكون

وهوكذا،كتابأجزتكمأوكأجزتك،معينفىلمعين

وأكأجزتكمعينغيرفيلمعينالإجازة2-.الآنواعأعلى

،جائزةبهاوالرواية.مروياتيأومسموعاتيجميعأجزتكم

إلخ....بشرطهواجببهارويبماوالعمل

،فلانأجازناأوأجازفط:الإجازةعنالأداءوألفاظ

أخبرناأوفلانأخبرني،إجازةحدثناأوفلانحدثني

،الاصطلاحعليهوا!شقر،العملعليهوالذي.إجازة

واحدثنالفظفيهاولايطلقأنبأنا،بلفظتؤدىأنها

أخبرنا.

كأن،بالإجازةمقرونةمناولة،نوعينعلىهي.المناولة

رواشيأوسماعيهذا:ويقولكتابهالشئالطالبيناول

وهي،الإجازةأنواعأعلىوهذه.عنيفاروهفلانعن

مجردةمناولةالاخروالنوعبها،الروايةصحةعلىمجمع

مقتصراالكتابالتلميذالشيخيناولكأن،الإجازةعن

له:ولايقول،حديثيمنهذأأو،سماعىهذا:قولهعلى

الروايةوصحةقبولهافيالعلماءاختلفوقد.عنياروه

بها.
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وأ،فلانأجازنيأوناولنيمنها:بصيغالمناولةتؤدى

وأ،واللإجازةبالمناولةفلانحدثنيأو،مإلإجازةناولني

بال!حازةفلادأنبأكطأو،والمناولةبالإجازةفلانأخبرني

ومناولة.إجازةأو،والمناولة

الشئمسموعاتهيكتبأنهى.الكتابةأوالمكاتبة

إليه،ويرسله،عنهغائبأوعندهلحاضرحديثهمنأوشيئا

يعرفأنوي!!ي.بكتابتهغيرهأمرأو،بنفسهكتبسواء

تكونأن-أ:قسمانوهى،الكاتبخطلهالمكتوب

المقرونةكالمناولةوالقوةالصحةفيوهي.بالإجازةمقرونة

حائزةوهى.ال!جازةمنمجردةتكونأن2-.بال!جازة

الراجح.علىبهامعمول

فلاركاتبنى،فلانإلىكتب:هيالمكاتبةأداءوصيغ

،والإجازةبالمكاتبةفلانحدثنيمثلا،فلانحدثنى:قال

بمحدثنيفيها،ولايجوز،والإجازةلالمكاتبةأخبرنى

تقييد.غيرمنال!طلاقعلىوأخبرني

وأ،الحديثهذابأنالتلميذالشيخإعلامهو.الإعلام

عنه،روايتهفىلهيأذنأنغيرمنفلانمنسمعهالكتاب

أعلمنيأدائها:وصيغ،الراجحعلىجائزةبهاوالرواية

ونحو،بالإعلامأخبرني،بالإعلامفلانحدثني،فلان

ذلك.

كتبهمنالشئبكتابيوصيأنهى.الوصدة

،الإعلاممنقريبةوهى،لشخصموتهأوسفرهعند

إلىأوصى:عنهاالأداءوصيغ،جائزةبهاوالرواية

بالوصية،فلانأخبرفط،بالوصيةفلانحدثني،فلان

ونحوها.

علىالراوييقفأنوهيالواو،بكسر.الوجادة

لقيهأويلقهولم،بخطهيرويهاأحاديثفيهشخصكتاب

منهسمعأو،بخطهوجدهالذيذلكمنهيسمعلمولكن

اللأحداثتلكالواجدلايرويولكن-وجدهماعدا-

.إجازةأوقراءةأوبسماعالخاصة

وأ،فلانبخطقرأتأو،وجدت:الوجادةأداءوصيغ

وأوالمق،الإسنادويسوقفلانحدثنا،بخطهكتابفي

الإمامبنعبداللهقالوقد،فلانعنفلانبخطقرأت

كتابه،فيأبيبخطوجدتوغيرهما:البرعبدوابنأحمد

الحديث.يسوقثم

النبويالحديتتدوين

الحديثبكتابةتأذننصوصض!تهالنبىعنورد

فمن.كتابتهعنالنهيفيهامعارضةونصوص.النبوي

أصص.(..لثاةلابي)اكتبواطلاسهقىلىشأذنالتيالنصوص

بنعمروبناللهلعبدض!ل!!وقولهوغيرهما.ومسدمالبخاري

حالفيالكتابةعلىالصحابةبعضلامهعندماالعاص

خرجمابيدهنفسىفوالذي)اكتبووئد:الرسولغضب

النصوصومنوغيرهما.سعدوابنأحمدأحرجهحق(.إلامنى

سعيدأبيحديثفىك!!قولهالكتابةعنتنهىالتى

القرانغيرعنىكتبومنعنيتكتبواالاالخدري

زيدحديثفيوقولهوعيرهما.وأحمدمسدمأخرحهفليمحه(.

فأمرحديثعنفسألهمعاويةعلىدخلأنهثابتابن

لاأنأمرناضو!هيداللهرسولإنزيد:لهفقال.يكتبهإنسانا

البغداديالخطيبأخرجه.فمحاهحدشهمنشيئانكتب

العلم.تقييدكتا!في

دراساتوكتابللبغداديالعلمتقييدكتابوفى

منالمزيدالأعظميمصعطفىلمحمدالنبويالحديتفى

فيللعلماءأقوالأيضاوفيهما.القبيلهذافيالنصوص

من.الظاهريتعارضهاودفعالأحاديثهذهبينالتوفيق

معالحديثكتابةعلىمنصبالنهيإنالأقوالهذه

أمنفإذا،بهالاختلاطمخافةواحدةصحيفةفيالقرآن

صحفاأونسخاأنذلكويؤيد،كتابتهمنبأسفلاذلك

هيكانتالصحابةزمنفيكتبتقدعدةحدشية

فيالتدوينإن:القولويمكنبعد.فيماللتدوينالأساس

الاجتهادعنمنبثقاخاصاتدويناكانالعصرهذا

العزيزعبدبنعمرخلافةزمنكانأنإلىأسفردي،ا

عاملهإلىكتبأنهالمصادرتذكرحيثأهـ(10-)99

غيرهوإلىحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبىالمدينةفى

خوفاالحديثلكتابةيدعوهمالآفاقأهلوإلىالعمالمن

لهاستجابمنأولوكان.أهلهوذهابالعلمدروسمن

ودون.الزهريشهابابنمسلمبنمحمدالمدينةعالم

مندفتراأرضكلإلىيبعثعمركانكتاباذلكله!في

نهايته،وحتىالهجريالثانيالقرنمنتصفقبيل

أولهاتحديديصعبخاصةمناهجذاتمؤلفاتظهرت

!سء،الرسوللأحاديثتجميعهافيتشتركلكنهاتدوينا،

عرفماالمؤلفاتهذهومن.والتابعينالصحابةولأقوال

وأالأجزاءأوالجوامعأوالسنأوالموطآتأوبالمصنفات

المؤلفاتعددفىالكبيرةالزيادةومعوغيرها.المسانيد

الثالثالقرنفيجديدةخطوةالتدوينخطا،الحديثية

خاصةالمصنفاتمنأنواعظهوروهيالهجري

كصحيحيالموضوعاتشتىفىالصحيحةبالأحاديث

عليهااعتمدالتيبالأحاديثأو.ومسلمالبخاري

الالتزامعنالن!بغضالفقهيةاستدلالاتهمفيالفقهاء

وهى:الأربعةالسننفىكماأحاديثمنفيهامابصحة

وهذه.ماجةوابنوالنسائىوالترمذيداودأبيسنن

واعتبرتالكثيرةلمزاياهاغيرهاعلىقدمتالستةالكتب

مسندإليهاأضيفماوإذاوأهمها.الإسلامدواوينأشهر



111الحديد

وسننزمناعليهامت!سدموهو،مالكوموطأأحمد،الإمام

النبوية.الأحاديثأغلبتحمعتكادفإنها،الدارمى

الثالثالقرنبعد،كتبتالتيالكثيرةالمؤلفاتوتكاد

منسبقهاماعلىتعته!د-منهااليسيرالنزرإلا-الهجري

أوشرحدراسةأو!هاانتقاءأوبينهاجمعأولهاتخريج

ذلك.نحوأولها

الدشر!فيالحديثمنزلة

ضلإلهسباللهرممولاتباعوجوبعلىكثيرةاياتتنص

تولوافإنوالرسولالهاأطيعواقل):وجلعزاللهقولمنها

سبحانه:وقوله32.:عمرانآل!الكافرينيحبلااللهفإن

.7الحشر:فانتهوا!ءنهنهاكمومافخذوهالرسولآتاكموما)

اتباعهأيضاتوجبالنبو؟،الحديثفينصوصوردتوقد

المرفوعهريرةأجم!حدرثمنالبخاريأخرجهمامنهاظ!ش!

ماومنهاابى(.فقداعصانيومنالجنةدخلأطاعني)من

منحسنبإسنادوغير!كاوالترمذيداودأبوأخرجه

أحدعألفينالا:اطقا!!اللهرسولعنرافعأبيحديث

وأبهأمرتمماأاويمنالأمريأتيهأريكتهعلىمتكئا

اللهكتابفيو،ندناما،ندريلا:فيقولعنهنهيت

السنةحجيةتثبتشابههاوماالنصوصفهذه(.اتبعناه

حزمكابنالعلماءمنعددوذهببها.الأخذولزوم

الكريم.القرانأمغيرالأخذأنكرمنكفرإلىوالشاطبى

النبوية.اسشةهنابالغيريريدون

نظرة:النبويا-د!ديثإلىنظرتانذلكبعدوللعلماء

ذإ،القرآنبعدللت!ضمريعالثانيالمصدرفهومرتبتهباعتبار

القرآنإلىأولأررجعفالمجتهد.الأولوالمصدرالأصلهو

السنةإلىرجعيصدلمفإنالحكمفيللنظرالكريم

أحكاممنفيهوردماباعتبارالحديثإلىونظرة.النبوية

مبينأو،القرآنفيوردلحكمومؤكدمقررإمافهو

مننصفيهليسلح!شممنشئأومجملاوردلماومفصل

.الكتاب

سلامل!ا

لرسلواءنبيالأا

السنةأهل

المو!سوعةفيعلةذاتمقالات

سيلقدابالحدا

اعكريمالقرآن

عم!محمد

الموضوعصرعنا

الحديتمم!طلحعلم-ا

الحديثمصطلحعلمتدوين-أ

الحديثعلومأنواع-ب

والتعديلالجرخ-2

والتعديلالجرحمراتب-دابرح-أ

والتعديلالجرحءشبهـ-التعديل-ب

الحديثرحالعلم!ب-ووالتعدي!!الجرحتعارضج

-5

روايةالحديثمصنفات

جمعلجواا-أ

لمجاميعا-ب

لسنا-!!

الفقهيةالمصنفات

الموطآتهـ-

المستخرجات-و

المستدركات-ر

الزوائدح

والأداءالتحمل

التحملطرق-أ

النبويالحديتتدوين

الت!ثريعفيالحديثمنزلة

جزاءلأاط

ئدلفوأا-ي

ليمالأا-ك

لشروحا-ل

افطرلأا-م

نيدلمساا-د

جملمعاا-س

.اللونفضيفدزوهو3.عرمزهكيميائيعنصرالحدلد

فيالحديدإلىوالبشروالحيواناتالنباتاتكافةوتحتاج

منلكثيرالأساسيةالمادةلأنهأيضامهموالحديدأجسامها.

.الصناعات

عليهالحصولويتم.نقيةحالةفيالفلزهذايظهروقلما

الحديدانظر:.الخاماتاوالصخورأنواعبعضمن

.لفويرذوا

خواصهمنالحديدعلىالتعرفيمكن.خواصه

إلىوتحويلهطرقهويمكن.المميزةخوأصهمنأو،الفيزيائية

سهلوالحديد.دقيقةأسلاكلصنعسحبهأو،ألواح

الكبريتمثل،اللافلزاتمعبسهولةوشحد،المغنطة

الأكسجينمعالحديدويتحد.والكربونوالأكسجين

انظر:الحديد.لصدأيعرفالذيالحديد،أكسيدليكون

الفلزاتمنكثيرمعمنهسبيكةعملويمكن.الأكسدة

صغيرةكمية،ضافةصلبإلىالحديدويحول.الأخرى

.الكربونمن

.85.55الذريووزنه6،2للحديدالذريوالعدد

كثافتهتكونم،02حرارةدرجةوعند

جدولأأيضاالعلماءوضعوقد3.اسمجم487.7

الحديديقعالصلابةسلموفى،الفلزاتصلابةلتصنيف

الفلزقطعالممكنمنأنهيعنىوهذا.الخامسةالمجموعةفي

عندالحديدوينصهر.شديدةبصعوبةولكنحادةبسكين

حرارةدرجةعندويغلي،م535.51حرارةدرجة

إلىتحتاجالعمليةولكنالماءفيويذوبم،؟3...

طويل.وقت

الحديدمنعامةتوليفاتتوجد.الجسمفيالحديد

ويظهر.الجسممنمختلفةأجزاءفىوالبروتين

الدمخلاياتتكونحيث،الجسمأجهزةفىالحديد

صغيرةكمياتوجودالضرورةومن.وتتلاشى

تؤديلكى،الجسمخلاياكلفىالحديد،من
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منوغيرهاللعضلاتكذلكلازموالحديدوظيفتها.

ال!نسجة.

الهيموجلوبين.؟الدم،الدمفقرأيضا:انظر

!نوعالاكسارلسر!حيدالحطمنفيعالزهرالحدلد

قوالبفيصهرهبعدالفلزصبفيهايتم)عمليةبالسبك

بإعادةالزهرالحديدصنعيتمماوغالباليتصلب(.ويترك

الخام)الحديدالحديدتماسيحيسمىالحديدمننوعصهر

رحيصالصلبالزهروالحديدالصهر(.منخروجهعند

علىوقدرتهوكثافتهبمتانتهالصمئومعروفوسهل

الخصمائصهذهوتجعل.والهزاتالصدماتامتصاص

بكراتإنتاجفيالخصوصوجهعلىفائدةذاالزهرالحديد

إطفاءوخراطيم،والأنابيب،الالاتوهياكل،المحركات

التشييد.ومواد،الحريق

%09علىأسسبائكامنوهوالزهر،الحديدويحتوي

%3إلىأومن،كربون%4إلى2ومنالحديد،من

والفوسفور،المنجنيز،منضئيلةوكميات،سليكون

الحديدفيالكربونمنالعاليةالنسبةوتساعد،والكبريت

دونحرارةدرجةفي،للتشكلقابليتهعدمفيالزهر،

القوالب.امشخدامذلكويتطلبالانصهار،درجة

القرأنسورإحدىالحديدسورة.صرة،ا!ب

السابعةالشريفالمصحففىترتيبها.المدنيةالكريم

جاءت.آيةوعشرونتسعأياتهاعدد.والخمسون

فىالإنسانقوةوهوفيهاالحديدلذكرالحديدتسميتها

الحديدفمن،والعمرانالبنيانفىوعدته،والحربالسلم

الدروعوتصنعالعمائر،وتشاد،الضخمةالجسورتبنى

والمدافعوالغواصاتالدباباتوتكون،والرماحوالسيوف

منافع.منذأسكغيرإلىالثقيلة

بالتشريعتعنىالتيالمدنيةالسورمنالسورةهذه

أساسعلىالإسلاميالمجتمعوتبني،والشوجيهوالتربية

والتشرئ،الكريموالخلق،النقيةالصافيةالعقيدة

الحكيم.

وعلاجلالحالقعظمةعنبالحديثالسورةابتدأت

ومدروحجرشسجرمنالكونفيماكلسئلهالذي

الحصنىاللهصفاتذكرتثموجماد.وحيوانوإنسان

نهاية،بلاوالاخربدايةبلاالأولفهوالعليا،وأسماءه

تدعوالتيالاياتتلتهاثم.مخلوقاتهبآثاروالظاهر

بما،اللهسبيلفيوالإنفاقوالسخاء،البذلإلىالمسلمين

أهلعنوتحدثت.شأنهورفعة،الإسلامعزةيحقق

أيديهمبيننورهميسعىفالمؤمنون،النفاقوأهل،الإيمان

وتحدثت.الظلماتفييتخبطونوالمنافقون،وبأيمانهم

وصورتهما،الاخرةوحقيقةالدنيا،حقيقةعناسمورة

الرسلبعثةمنالغايةالسورةوختصتتصوير.أدق

بهديواللاقتداءوجل،عزاللهبتقوىوالأمر،الكرام

وأنبيائه.رسله

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:أنظر

الكريم.القرآنسور(؟وسوره

أهـ،ا-31387)1فريدمحمدحديد،أبو

أديبحديدأبوفريدمحمدام(.679-أ398

ثم،الحديثةالمدارسفيدرس.حديثمصريوروائي

درسبالتدريسعملهأثناءوفىالعليا،المعلمينبدارالتحق

سنواتبعدالتدريستركفيها.وتخرجالحقوقكليةفى

والثقافة،التعليممجالفيإداريةوظائفعدةبينلينتق!!

الشعبية.الجامعةوإدارة،المصريةالكتبداروكالةفشغل

تحريررأسوقد،الصحافةفيالأثناءهذهفىعملكما

الثقافة.مجلة

كانكما،وتاريخهمالعربتراثعلىمطلعاكان

الأدبفيوالمسرحالتاريخيةالروايةبفنيصلةعلى

وولترالسيركتاباتعلىاطلاعهبسبب،الإنجليزي

شكسبير.ووليم،سكوت

ترجمكما،مسرحياتعدةأبوحديدكتب

تكمنشهرتهأنعلى.الإنجليزيةعنأخرىمسرحيات

الأدبفيالتاريخيةالروايةفنمؤسسىأحديعدأنهفى

السيروإلىالتاريخإلىيلجأوكان.الحديثالعربى

واقعتمصرقضايا،مباشرةغيربطريقة،ليطرحالشعبية

،الفوارسأبوالبابهذافيأعمالهأشمهرومن.أمته

وتعالمشكلةشدأد،بنعنترةمميرةعلىمبنيةوهي

الغربية،الحضارةفىانغمالمسهمبسببالأفرادبعضتمزق

وتراثهم.مجتمعاتهمعنالنفسيانفصالهمإلىأدىمما

السيرةمنالمستمدةيزنذيبنسيفروايةومنها

الهيمنةمعالعربيةالأمةصراعوتتناول،الشعبية

اللأجنبية.

رواشيهمثلالتاريخيةغيرالرواياتبعضكتبكما

الطقية،الفوارقحولوتدور،الشوكأزهارالواقعيتين

الاجتماعية.القضايابعضوتتناولالشعبوأنا

علىالحديثالعربىالأدبفىدورهيقتصرلم

المجالفيعملهخلالمنتأثيرلهكانبل،مؤلفاته

والترجمةالتأليفلجنةفيعضويتهبخاصة،الثقافي

والنشر.

عامالقاهرةفىالعربيةاللغةمجمعفيعضواصار

مصرفيالتقديريةالدولةجائزةعلىوحصل،أم469

.أم639عام
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!ممتعددةأشكالأالكولاذصماعيعملالفولاذ.إلىالحديدخماممن

منمركزةكرياتيصصلون،المثالسبيلعلى،فهم.والفولاذالحديد

فولاذ.علىللحصولتنقيتهاتتمتماسمئحديد،إلىالخام

لفولاذواالحديد

وأقدهاالعالمفيالف!زاتأرخصمنوالفولادالحدلد

المنتجاتوتستخدمنفعا.وأفضلهااستخداماوأكثرهاكلفة

في،التحملعلىالعايى"القدرةذاتالصلدةالحديدية

اليومية.الحياةفىالمستخدمةالمنتجاتآلافصناعة

.السياراتإلىالا:وراقمحابسمنالمنتجاتهذهوتتراو5

تقريباتساهمالتىالالارتوالفولاذالحديدمنيصنعكما

الملابسذلكفيبماحيافافينستعملهشىءكلإنتاجفى

.والطعاموالمنازل

عنصرمنكلعنللتعبيمحديدكلمةوتستخدم

منعددمعالحديد)خلائط(سبائكمنوعددالحديد

العناصرأكثرمنا9واحدالحديدويمثل.الفلزيةالعناصر

لالكنه،الأرضيةالقثرةفيانتشاراالمشهورةالكيميائية

يطلقمركباتصصرةفىبلنقيةمفردةصورةفىيوجد

أيضاتحتويالنيازكبعضأنكماالحديد.خاماتعليها

311والفولاذالحديد

منكثيرمنواحدالفولاذتمنغأفرانفيالمنصهرالحديدصب

السائلالفلزحرارةدرحةوتصلالفولاذ.مصالعفيالمثيرةالمشاهد

.م515".حوالطإلى

تصنيعفىالحديدسبائكالصناعويستخدمالحديد.على

الحديدية.المنتجاتباسميعرفماكلوإنتاج

الفلزيةبالعناصروسبكهالحديدبتنقيةالفولاذوينتج

كماالفولاذ،لإنتاجالأوليةالمادةالحديديعدولهذا.الختلفة

ذلكويشبهالحديد.مننقيةصورةالفولاذاعتباريمكن

وذلك،الزيت)تكرير(تنقيةنوابخمنالبترولكونتماما

والفولاذالحديدواستخداماتخواصأنمنالرغمعلى

الزيتاستخداماختلافبدرجةكبيرةبصورةتختلف

.والبترول

فيهاتركزصخريةأومعدنيةترسباتالحديدوخامات

الفولاذصناعويقوم.الأرضيةالقشرةتكوينأثناءالحديد

الحديدركازاتلإنتاجومعالجتهاالخاماتهذهبتكسير

تركيزهدرجةمنأعلىالحديدتركيزدرجةفيهاتكونالتي

فلزإلىالناتجةالمركزاتتحولثم،الأوليةالخاماتفى
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أفرانفىأخرىأوليةموادمعتسخينهاطريقعنالحديد

عملياتمنالنابخالحديدفلزمعظمويستخدم.ضخمة

جزءيستخدمكانوإنالفولاذ،صناعةفىالالمشخلاص

صماعويقوم.أخرىحديديةمنتجاتتصنيعفىمنهقليل

التنقيةبعمليةسائلفولاذإلىالحديدفلزبتحويلالفولاذ

المنتجاتأيفئافيهايسخنحيث،خاصةأفرانفي

وبعدالفولاذ.خردةوكذلكاستخدامهاالمعادالحديدية

منمختلفةأشكالفيتشكيلهيتمالسائلالفولاذإنتاج

والأنابيبوالأسلاكوالأمسياخوالاعمدةوالقضبانالألواح

وتقوم.للاستعمالالمناسبةالأشكالمنأخرشكلوأي

مختلفبإجراءالفولاذلإنتاجالحديثةالمصانعمعظم

خاماتواختزالصهرمنبدءاالفولاذصناعةخطوات

التشكيلعملياتثمالفولاذ،إنتاجعملياتإلىالحديد

.للاستعمالالمفيدةللصورالختلفة

ويعتقد،الغابرةالأزمانمنذالحديداستخدامفيبدئ

سنة،آلافأربعةبحوالىالميلادقبلاستخدموهقدالناسأن

وقد.أصيازكاحديدباستخدأمالاستعمالبدايةوكانت

والأسلحةالتحفمنهاعدةأشكالفىالنيازكصئحديد

المتقدمةالبداياتمنالرغموعلى.المنزليةوالأدواتوالعدد

وجهعلىالمعروفغيرمنأنهإلاالحديد،لامستعمال

خاماته.منالحديداستخلاصبدأومتىأينالتحديد

ثم،ونمتبدأتقدالحديدالشخلاصعملياتأنويعتقد

عنكلمستقلةبصورةالعالممنمتفرقةأماكنفيتطورت

الأوسطالشرقبمناطقالانيعرففيماوبخاصة،الأخرى

مناطقإلىذا!كبعدبسرعةأنتشرتومنهاوالهند.والص!ت

الميلادقبلالعاشرالقرنوبحلول.العالممنمختلفة

معظممتناولفيوأصبحتكثيراالحديدصناعةازدهرت

فقدالفولاذصناعةأما.الوققذلكفيالمعروفةالحضارات

رديئة.نوعيةوفيومحدودةصغيرةبكمياتبدأت

لعدمالصورةبهذهالفترةهذهفيالفولاذصناعةواستمرت

متاحاإنتاجهيكنولم.مقبولةبأسعارتصنيعهإم!صان

ثم.الميلاديعشرالتاسعالقرننهايةفىإلاكبيرةبكميات

نهايةخلالكبيرةبسرعةالفولاذصناعةتقنيةتطورت

العشرين.القرنمنالثانيالنصف

واحداوالفولاذالحديدإنتاجيعدالراهنالوقتوفي

هذهفىويعمل.العالمفيحيويةالصناعاتأهممن

فيال!نتاخووحداتالمصانعفيالعمالملايينالصناعات

فهناكالمصافيفيالعاملينإلىوبالإضافة.العالمأنحاء

والمواد،الالاتوتصنيعإعدادفيتعملأخرىملايين

وأوالفولاذ،الحديدصناعةلشركاتاللازمةوالطاقة،الخام

منالاستهلاكيةالمنتجاتوإنتاجوتشكيلصناعةفي

والفودلاذ.الحديد

منشإلىتشكيلهخطواتأولىجامدةأشكالفيالفولاذصب

-اصبمعداتمعطموتهتج.اليوميةالاستعمالاتليمفيدة

أحدالشكلويمآ!،مستمرةلصورةالجامدا!ولاداالحدسة

الحديتة.اصاعمليات

والفولاذالحديدأنواع

واكالحديدعليهايطلقالتيالمعروفةالفلزيةالمواد

عاموبوجهالحديد.لعنصعرسبائكالواقعفىهي

ولا.والكربونالحديدعنصريمنلعمبيكةهوالفولاذ

الىأنواعمعظموتحتوي.%2علىفيهاالكربوننسبة

منءكميةعلى،الكربونإلىبالإضافةالغالبفي

أيضالفولاذسبائكمنعدديحتويكماالمنجنيز،

عنامنذكرمابجانبأخرىعناصرمناخرعدد

إلموالفولاذالحديدأنواعمننوعأيخواصتعتمد

نأويمكن.للسبيكةالكيميائيالتركيبعلىبعيد

التسعملياتباجراءملحوظةبدرجةالخواصهذه

والتشكيل.

مختلةأنوأعمنآلافوجودمنالرغموعلى

الحد)أنواعتقعسيميمكنأنهإلاوالفولاذ،الحديد

الحديد2-،التمساححديد-أ:التاليةالمجموعات
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الأنواعتقسيميمكنكور،(.المطاوع)أوالمليفالحديد3-

الفولاذ-أ:وعاتمج!أربعإلىالفولاذمنالختلفة

القابلغيرالفولاذ3-،السبيكىالفولاذ-2،الكربوني

.العددفولاذ-4،للصدأ

العالي.الفرنمناللابخالحديدهو.التمساححديد

حديد،%39علىلحالتمساحديدأنواعمعظموتحتوي

منأقلكمياتإلىباللإضافةكربون%،4إلى3%ومن

إلىيعودالحديدتمال!يحمصطلحوأصل.أخرىعناصر

مصهورصبعملإطتفياتبعتالتىالأولىالطريقة

القوالبمنضظومة5إلىالعالىالفرنمنالنابخالحديد

مركزية.قناةحولوضعت

قالبداخلالمتكونةالحديديأ،القضبانعلىأطلقولقد

معظميستخدما!هـاهنالوقتوفى.التمساحاسمالصب

الفولاذ،صناعةفىالمنصهرةحالتهفيالتمساححديدخام

فقطمنهصغيرة!ميةولكن.قوالبفىصبهيجريولا

حديدلتصنيعوذلك،السابقفييحدثكانكماتصب

المليف.الحديدأوالزهر

المحتويةالحديدلرجمائكمننوعأيهوالزهر.الحديد

نسبةتتراوح-جث،الكربونمنعاليةنصبةعلى

السليكونعلىي!!ويكما%،4و%2بينفيهالكربون

نسبةلارتفاعون!لرا3%.و%أبينتتراوحبنعسب

فيوهوتشكيلهيركنلافإنهالزهر،الحديدفىالكربون

مميتمالتيالحرارةدربكانتمهماالجامدةحالته

الاشكالإلىالزهرالحديدويشكلإليها.تسخينه

ثم،قوالبفيالمنصمهرةالسبيكةبصبالمفيدةالتجارية

الحديداستخدامعلإقيساعدومماتتجمد.حتىتترك

،صلادة:منبهيتميزماالتطبيقاتمنالعديدفيالزهر

امتصاصعلى،عاليومقدرة،تكلفةوانخفاض

مادةالزهرالحديديعدالأسبابولهذه.الصدمات

ومهمة.مفيدةإنشاءات

مادةمعمخلوطعقيحديدتقريباهو.المطاوعالحديد

الحديدفإنالزهرحد/يدمنالعكسوعلى.الزجاجتشبه

أشكالإلىطرقهيمكز،ولهذا،للطرققابلالمطاوع

بصورة)الصدأ(ئلالتاالمطاوعالحديدويقاوم.مختلفة

الزهر.الحديدمقاومةمنأفضل

الحديديةالموادصورأحدالمطاوعالحديدكانولقد

منالكثيرلإنتاجالماضىفيكثيرااسمتخدمتالتى

الفولاذ.منحالياتصنيعمايايجريالتىالتجاريةالمنتجات

كمياتإلاالفولاذشركاتتنتجلاالراهنالوقتوفي

معظمهاويستخدم،المطاوعالحديدمنومحدودةصغيرة

وبعضوالبوابات،الحديديىقالسككقضبانصناعةفي

والزخرفة.الديكورأعمال

استخداما.الفولاذأنواعأكثريعد.الكربونيالفولاذ

ماعلىكليااعتماداالكربونىالفولاذخواصوتعتمد

الكربونىالفولاذأنواعمعظموتحتوي.كربونمنيحتويه

الفولاذويصنع%.أمنأقلكربوننسبةعلىالغالبفي

قضبانتشملمتعددةمنتجاتصورفيالكربوني

والعلب.المطابخومعداتالسياراتوأجسامالإنشاءات

بعضعلىالمحتويالفولاذهوالسبيكي.الفولاذ

العناصرعلىأساسيةبصورةتعتمدخواصهلكن،الكربون

منعنصركلويعمل.للسبيكةالمضافةالأخرىالكيميائية

منأكثرأوواحدةخاصيةتحسينعلىالمضافةالعناصر

المنجنيزإضافةفإن،المثاللمعبيلوعلىالفولاذ.خواص

وتساعد.للبلىومقاومتهومتانتهصلادتهتزيدللفولاذ

المستخدمللفولاذوبخاصةالمتانةرفععلىالنيكلإضافة

الموليبدنومويعمل.الانخفاضشديدةالحرارةدرجاتعند

بينما،للتآكلالفولاذمقاومةوتحسينالصلادةرفععلى

وعلاوة.للحرارةالفولاذمقاومةمنالتنجستنإضافةترفع

عناصرفهناكالفولاذإلىالمذكورةالعناصرإضافةعلى

والنحاسوالكرومالألومنيوموتشملإليهتضافأخرى

والفاناديوم.والتيتانيوموالسليكون

الفولاذأنواعأفضليعدللصدأ.القابلغيرالفولاذ

لسبيكةالأساسيالعنصرالكرومويعتبر.التاكلمقاومةفي

سبائكأنواعجميعوتحتويللصدأ.القابلغيرالفولاذ

الأقل.علىكروم%21علىللصدأالقابلغيرالفولاذ

03%.إلىالسبائكبعضفىلتصلالنسبةهذهوترتفع

القابلغيرالفولاذسبائكمنكبيرةأعدادتحتويكما

غيرالفولاذمنويصنع.النيكلعنصرعلىأيضاللصدأ

السكاكينمثلالمنزليةالأدواتمنالكثيرللصدأالقابل

تستخدمكماوالقدور.والأوعيةوالأطباقوالملاعق

إنتاجفيللصدأالقابلغيرالفولاذمنالختلفةالأنواع

السياراتأجزاءمثلالأخرىالمهمةالمنتجاتمنالكثير

.الحادةوالشفراتالمستشفياتوأجهزة

،صلادةالفولاذأنواعجميعأعلىالعدد.فولاذ

وإنتاجصناعةفيأساسايستخدموهوجدا.عاليةفصلادف

خلالمنالعددويصئفولاذ.الفلزيةالموادتشكيلعدد

الفولاذأوالكربونيالفولاذمنالخاصةالأنواعبعضتلدين

إلىالفولاذبتسخينالتلدينعمليةوتجرى.السبيكى

بسرعة.بعدئذيبردثم،عاليةحرارةدر!

الحديدخاممصادر

أو!ضإلى،العا!ةفيالحديدخاممصطلحيشير

مناسباتجعلهالحديدفلزمنكافيةكميةعلىيحتويمعدن

يحولربما،الأحيانبعضوفى.التعدينعمليةلإجراء
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استغلالهادونمواصفاتهاوبعضالحديدترسباتموقع

الموبسموءمنالرغمعلىولكنالحديد.لخاممصدرا

النقلوسائلمنكلتحسنأنإلاالحديددرجةوتدني

الخامتهيئةعملياتتحسينوكذا،التعدينتقنيةوتطور

خواصفىتحسنإلىالمستقبلفىتؤديقد،وتهذيبه

يمكنتجاريةترسباتإلىوتحولها،الرديئةالترسبات

الحديدعلىالطلبزيادةتؤديأنويمكن.منهاالاستفادة

وكذا،الحكوماتسياساتوتغييراستهلاكهوارتفاع

استخدامفىالبدءإلى،الدوليةالتجارةظروففيالتبدل

السابق.فىاقتصاديةتكنلمجديدةحديدخاممناجم

بكمياتأمالعافىومصادرهالحديدخاماتوتتوفر

المستمرةأغولاذاصناعةأنمنالرغمعلىوذلك،كبيرة

اتمات.هذهمخزونمنضخمةكمياتتستهلك

فقدنفادها،وقربالغنيةالحديدخاماتلاستخدامونتيجة

حدلمجةصناعيةتقنياتالفولاذصناعةشركاتطورت

.الفقيرةالحديدخاماتاستخداميم!شحتى

بصفةالطيعةفىالحديديوجد.الحديدخمامأنواع

الحديديكونحيث،كيميائيةمركباتصورةفيدائمة

الأكعسجينعناصرولالذات،أخرىعناصرمعمتحدا

خاماتمنكثيروتحتوي.والسلي!صنوالكبريتوالكربون

وواحدالحديد،منمكونةكيميائيةمركباتعلىالحديد

الحديدحاماتوتشمل.أخرىعناصرمنأكثرأو

الهيماتيتالحديد:منهايستخلصالتىالأساممية

والسيدريتوالبيريتوالليمونيتوالماجنيتيت

والتاكونيت.

خاماتأغنىوالماجخيتيتالهيماتيتمنكليعد

كلويحتويالحديد،أكطسيدمننوعانوهماالحديد.

فيالهيماتيتويوجدحديد،7%0حواليعلىمنهما

غيرأرضيةموادأوحبيبيةصخورأولامعةبلوراتصورة

أحمرأواللونأسوديكونأنيمكنوالهيماتيت.متماسكة

وذواللونأسودفهوالماجنيتيتأما،بالرماديمشوبا

مغنطيسية.خواص

حواليإلىالليمونيتخامفىالحديدنسبةوتصل

الحديدأكسيدوهومصفربنيالليمونيتوخام%6.0

المائي.

كبريت.5%0وحديد5%0منالبيريتيتركب

مظهرهفىالذهبويشبهلامعفلزيمظهرذووهو

بعيد.حدإلىالخارجما

،بالرماديمشوببنىلونهمركبوالسيدريت

الكربونإلىإضافةحديد%ء.حوأليعلىيحتوي

مهمامصدراالماضيفيأصسيدريتاكانوقد.والأكسجين

كلاستهلكتوقدوبريطانيا.النمسامنكلفيللحديد

يأمنهيبقولم،الخامهذامنأحتياطيهاالدولتينمن

.مخزون

%03حواليعلىيحتويصلدصخروالتاكونيت

بقيعاتصورةفيالخامهذافيالحديدويوجدحديد.

فيالحديديكونالحالاتبعضوفي،الماجنيتيتمندقيقة

ترسباتأهممنالتاكونيتأصبحولقد.هيماتيتصورة

الحديد.خام

خامترسباتأضخمتكونت.الحديدخامترسبات

أكثرمنذبدأتمختلفةعملياتنتيجةأ3العافىالحديد

فىالخامتكوينعملياتوبدأت.مضتسنةبليونىمن

المناطقهذهتحولتثم،الأرضيةأعرةامنالمناطقبعض

مركباتأخذتحيث،ضحلةسطحيةبحارإلىبعدئذ

وفى.القاعإلىالبحارماءمنتدريجياالترسبفيالحديد

الرمالمنكلمعالمترسبالحديدخامارتبطالبحارقاع

وبعد.صخريةصورةفيالغرينمادةمندقيقةوحبيبات

إلىالأرضيةالقشرةوتنقلاتالأرضيةالزلازلأدتذلك

سطحمستوىإلىالبحرقاعفيالمتكونةربالصخور

العاليةالتركيزاتذاتالحديدخاماتتكونتوقدالبحر.

خلالالماءتقاطرنتيجة،العالممناطقبعضفىجدا

الحديدخامتعدينفىالرائدةالدول

.المتريبالطنمشوياالمتحالمستحدمالحديدحامكمية

.............الصين

طنم000.000.491

..........البرازيل

ط!م...لأ..0.146

........أستراليا

طنم002.117لم...

".....روسيا

ط!م000.005.82

..مىأوكرانيا

طنم007.75).00

....المتحدةالولايات

طنم000.006.55

"...الهند

ط!م.000.00054

،..كندا

ط!م)0134.لم...

.هإفريقياجنوب

طنم00228).".

يلافنزو

مأ291لعامالأرقام

اطمعاددالأمرحجةاالمتحدةتا!ولالياصكخصالمصدر

..

طنم22...،...لأ
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رمالمنالكثيرالمتىاقطالماءأذأبحيثالصخور،

التركيز.مرتفط،الخاماتوراءهمخلفاالصخور

بطرقالحديد-خاماتمنأخرىترسباتوتكونت

نتج،المثالسبيلؤ!لىالذكر.السابقةالطريقةعنمختلفة

ببطء،البركانيةالص!خورحرارةدرجاتأنخفاضعن

خاماتتكونعندحدثكماالحديد،خامترسباتتكون

العالم.منالأخرىوبعفالمناطقالسويد،فيالحديد

فىالموجودةالدقيقةاب!الكائناتوجودأنأيضاويعتقد

فيالمعروفومنالحد.يد.أكاسيدتكوينإلىأدىقدالماء،

وتراكمهاالحديدأكاسجدترسباتحدوثالراهنالوقت

الشواطئ.مز،القريبةوالمناطقالسبخةالمناطقفي

أمريكافيومناجمهالحديدترسباتمعظموتقع

أغنىوتوجد.اللظمىالبحيراتمنطقةفيالشمالية

ميناسمقاطعةفيقالجنوبأمريكافىالحديدخامات

فيبوليفارسيرو!طقةفىوكذلك،البرازيلفىجيرليس

خاممنجبالمن،تكويناتبكاملهاوالمنطقةفنزويلا.

فىالحديدخاماتصنضخمةكمياتوتوجدالحديد.

جمهوريةفيوأيضاأستراليا،غربيفيسليهامرحوض

ولايةحدودعلىأل!كدفيالحديدخامويتوفرأوكرانيا.

الصينفىالحديدوخاماتكلكتا.غربيأوريسا-بيهار

الأساسيةالخامتر،صباتوتوجدالتركيز،ضعيفالنوعمن

منالخامأنمنالرغموعلىالبلاد.منالشرقىالجنوبفى

فيللحديدالأ/ساسيالمصدريمثلأنهإلاالرديءالنوع

أيضاكبيرةبكمياتالحديدخامترسباتوتوجد.الصين

إفريقيا.بجغومنهاالعالمدولمناخرعددفي

الحديدخامومعالجةئعدين

الحديد،خاماتلتعدينأساسيتانطريقتانتوجد

وبعدف.الأرسطحتحتوالتعدينالمكشوفالتعدين

التعدينطريقتيصتبأيالحديدخامعلىالحصمول

مناسبةصورةإلىوتحودلهتجهيزهمنفلابدالمذكورتين

منه.الحديدلاستخلاص

للحصولالطريقةصذهتستخدم.ا!لكشوفالتعدين

وفى.س!إلأرضمز،بالقربالوأقعالحديدخامعلى

(،الأرضتصوية)جرارأرتالبلدوزراتتقومالبداية

تغطىأخرى2!خوروأيةالأتربةبإزالة،أخرىومعدات

الخامسطحعلىمن(المزالةالمادةعلىويطلق.الخامترسبات

ذلكبعدالمناجمع!،ليقومثم.الصخريالغطاءاسم

تدخلوعندئذ.المتفصراتمستخدمينالخامكتلبتكسير

نقلعرباتفيومحعبئتهالخاملغرفالقويةالضخمةالمجارف

محطاتإلىالخامينق!!حيث،حديديةسككعرباتأو

المركزية.الخاممعالجة

منالعالمفىالحديدخاماتمعظمعلىيحصل

.الأرضسطحمنالقريبة)المكشوفة(المفتوحةالمناجم

ويمكن،متراتكيلولعدةالمفتوحةالخاممناجمأكبروتمتد

.ام05إلىفيهاالخامعمقيصلأن

في(.الباطن)التعدين،الأرضسطحتحتالتعدين

عمالويقوم،الترسباتخلالالأنفاقتحفرالحالةهذه

خاماتولتعدين.الخاملجمعالأنفاقفيبالسيرالتعدين

الصخورفييحفر،الارضسطحعنجداالبعيدةالجديد

المناجمعماليحفرثم،الترسباتمنبالقربرأسيممر

مختلفةأفقيةمستوياتعند،الرأسيالممرمنأفقيةأنفاقا

خلالالخامنقلعندئذويتم.الخامترسباتإلىللوصول

متحركةسيورعلىإما،الرأسيةالممراتإلىالأفقيةالأنفاق

الخامينقلحيث،خاصةحديديةسككعرباتفيأو

وأدلوفيالأرضسطحإلىالرأسيالممرعبربعدئذ

مختلفةجهاتإلىالسفنفىيشحنثمومن،قادوس

المعالجةعملياتعليهتجرىأووألاستخلاصللمعالجة

المنجم.بجانبوالتهذيب

سطحتحتمنالحديدخاماتاممتخراجوتكلفة

المناجممنأستخراجهتكلفةمنبكثيرأعلىالأرض

الأرضسطحتحتالتعدينمخاطرأنكما،السطحية

.الأرضسطحفوقمنالخامبتعدينمقارنةعالية

الأرضسطحتحتمنالخامتعدينطريقةوتستخدم

استخراجعدافيماالحاضر،الوقتفينادرةبصورة

الحديدخاماتعلىللحصولأوالتركيز،شديدةالخامات

عمالويقومالفولاذ.تصنيعمراكزمنبالقربالواقعة

علىللحصولوذلكالأرضسطحتحتبالنزولالمناجم

تلكإلىيصلونوهمما.جبلمنالحديدخامات

وتنتج،الجبلجوانبعلىأفقيةأنفاقبحفرالترسبات

منالحديدخاممنكبيرةكمياتالمذكورةالتعدينطريقة

أستراليا.غربىفيكماالجبال

التركيزعاليةالغنيةالحديدخاماتتحتاج.ا!لعالجة

لإزالةوذلكوغسيلونخلتكسيرعملياتإلىفقط

ويأتي.مباشرةاستغلالهايصعبالتيالدقيقةالحبيبات

الوقتفىالحديدخاماتمنالعالميالإنتاجمعظم

،الأخرىالخاماتوبعضالتاكونيتمنأساساالحالي

الحديدتركيزلرفعوالتجهيزالتهيئةمنكثيراوتتطلب

هىالحالةهذهفيتجريالتيالعملياتوأهمفيها.

الغنيةالحبيباتفصلبسهولةيمكنحتىالخامتكسير

علىويطلق.القيمةعديمةوالصخورالرماليعنبالخام

الموادأماالركارةاسمالتهيئةمنالناجالغنيالخام

القيمة،عديمةالموادوهى،التهيئةعملياتعنالمتخلفة

.الخامنفايةباسمفتعرف
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.الأرضسطحمىبالقربالواقعةالحامترسباتلتعدينالمفتوحةالاجمتستحدمبكمدا.أوشاريومقاطعةجنوى!طالملكشوفةاللناجم

لتحريروذلكوطحنهالتاكونيتتكسيرمنبدولا

به.المحيطةالأخرىالموادمنالحديدأكاسيدبلورات

وذلكدقيقمسحوقإلىالضخمةالتاكونيتكتلوتكسر

فىضخمةفولاذيةكرياتأوقضبانمعالخامبتقليب

عملياتوالطحنالكسرعملياتوتلي.دوارةبراميل

تفصلقويةمغنطيساتتستخدمحيث،المغنطيسيالفصل

يحتويوعندما.المسحوقبقيةعنالماجنتيتحبيبات

منفلابد،مغنطجسىغيروهو،الهيماتيتعلىالتاكونيت

سائلةمخاليطعلىمحتويةغرففيالخاممسحوقوضع

السائلفىعالقةصورةفىالنفاياتحبيباتتظلحيث

الأحوأضقاعفىتستقرالحديدعلىالمحتويةالحبيباتبينما

منالحديدأكاسيدركازاتوتزالكثافتها.لارتفاعنظرا

تجفف.ثمالمعالجةكرف

منالمستخلصالحديدأكسيدتحويلمنولابد

لإنتاجواستخدامهلشحنهمناسبةهيئةإلى،التكوين

معوخلطهالركازةترطيباستعمالأالطرقوأكثرالحديد.

باستخدامناعممسحوقإلىويكسر،التاكويتالفقيرالحديدخامع!ويطلقالحديد.تشكيلفىمنهللاستفادةالحامتعدالحديدخاممعالجة

معوتربطترطيمهايتمالحديدأكسيدمسحوقم!جسيمات(اليمين)إلىوالصورةالفولاد.منقصبالىأوكرياتعلىمحتويةدوارةطاحنات

اليسار(.)إلىصعيرةكرياتلتكويندوارةأسطواناتفيالطفل
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كرياتلتكويندوارةأسطواناتفيذلكويتم،الطفل

2.1منالناتجةالكرياتقطرويتراوح،الركازةمنصغيرة

التجفيف،عملياتالكرياتتكوينويلي.سم52.إلى

كسرهايصعبمتينةصلدةصورةفىالنابخيصبححيث

النقل.أثناء

منمتريانطناننيتالتاكمتهيئةعملياتمنوينتج

كرياتمنواحدمتريطنمقابلالخلفاتأوالشوائب

الحديدخاماتسالجة5تتمالسببولهذاالحديد.أكسيد

كمياتنقلتكلفةلتوفيروذلك،المناجممنبالقرب

والشوائب.النفاياتموادمنضخمة

الحا+يديصنعكيف

إزالةمنلابدالحديد،فلزإلىالحديدخاملتحويل

وعواملحرارةالعمليةهذهوتتطلب.الخاممنالأكسجين

معالاتحاديمكنهامادةالاختزالوعامل.اختزال

عمليةأثناءالحديدلىأكسبمنينطلقالذيالأكسجين

التصنيع.

بطريقةأوالعالي.نالفمبطريقةإماالحديدويصنع

خاميتفاعلالعالىالفر)ططريقةوفيالمباشر.الاختزال

العالية،الحرارةدر-خاتعندالاختزالعاملمعالحديد

طريقةوفي.منصهرةصورةفيعندئذالحديدينتجحيث

لأنجامدةصورةفيالمنتجالحديديكونالمباضرالاختزال

حرارةدرجةمنأقلتظلالاختزالأثناءالحرارةدرجة

الحديد.انصهار

وإنتاجهالحديداستخلاصفييدخل.الخامالمواد

وأهمالحديد،خامبجانبالأخرىالأوليةالموادمنالكثير

المستخدمالختزلوالعامل.الاختزالعواملهىالموادهذه

أما.الطبيعيالغازأوالفحمهوالمباشرالاختزالأسلوبفي

عاملهويكونالكوكفإنالعاليبالفرنالإنتاجطريقةفى

من%09علىتحتويصلدةمادةوالكوك.الاختزال

فيأوبهخاصةمصانعفيالكوكويصنع.الكربون

ويصنعوالفولاذ.الحديدمصنعبداخلالتكويكوحدات

.أفرانفىالهواءعنبمعزلالحجريالفحمبتسخينالكوك

ضخلفةالحجريالفحممنوالقارالغازاتالحرارةوتطرد

.الكوكوراءها

فيالأهميةفيالثانيةالأوليةالمادةالجيريالحجريعد

إضافةوتساعد.العالىالفرنفيالحديداستخلاصعملية

وفيالحديد.خاممنالشوائبإزالةفىالجيريالحجر

خاممعالموجودةالشوائبمنكثيرتنصهرلاالغالب

حرارةدرجةمنقريبةمنخفضةحرارةدرجاتعندالحديد

الفرنيعملكيف

العالي؟

لافحهواءوتيار،الجيريوالحجروالكوكالحديد،خامبينكيميائيةتفاعلاتطريقعنالعاليالفرنفيالحديديصنع

ضخمةمواقدفىالهواءويسخن.الفرنإلىبهاوتقذفمعبرأعلى(صلبة)موادالشحنةخاصة-رلاتوتحمل.ساخن

الفلزعرباتفيصبهويتمالفرنقاعفيأيضاالسائلالحديدويستقر.العاليالفردمنالسفلىالجزءإلىبعدئذويدفع

الحبث.مغرفةإلىوينساب)ال!فايات(،الخبتمكوناالشوائبيعالجيريالحجرولمجحد.الساحن
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خاماتمعالجيريالحجرخلطعندولكنالحديد.أنصهار

مسبباالشوائبمعيتحدأيصهورا؟يعملفإنهالحديد

الشوائبعلىويطلق.منخفضةحرارةدرجةفىانصهارها

مصهورسطحعلىتطفوالتيأيالاتحادبمهذامنالمتكونة

الخبث.اسمالحديد،

منضخمةكمياتإلىأيضاالعالىالفرنيحتاج

يقومبينما،الكوكحرقعلىالهوأءويعملوالماء.الهواء

عمليةعنالناتجةالغازأتفاقدوتنطفالفرنبتبريدالماء

الخارجي.الجوإلىالفرنمنوالمتصاعدةالحديد،تصنيع

را!يةأسطوانةالعالىالفرن.العاليالفرنتشغيل

الحراريبالطوبومبطةالفولاذمنمصنوعةضخمة

العاليةالأفرانبعضارتفاعويبلغ(.للحرارةمقاوم)طوب

أمتارتسعةحدودفىقطرهاويكونأكثر،أوم03حوالي

الموادلشحنمعداتالفرنقمةعندويوجد.القاعدةعند

الغازاتعادمولاسترجاع،الفرنإلىالأوليةالخام

حتىمستمرةبصفةالعاليةالأفرانوتعملوتنظجفها.

لبعض:يمكن.ويختهىتماماالحراريةالبطانةطوبيتآكل

عملياتلإجراءتوقفهاقبلعامينلمدةتعملأنالأفران

الصيانة.

الكبيرالارتفاعإلىالعالىالفرنمصطلحأصلويعود

مننفخهلمجمالذيالمندفعالساخنالهوأءحرارةدرجةفي

الهوأءتيارويسخن.مستمرةبصفةأعلاهإلىالفرنأسفل

موقدكلويبلإرتفاعأكثر،أوضخمينموقدلنفى

درجةترتفعحتىالموقدفىوينمإلهواء.م38حوالى

ويدحل.الفرنإلىالساخنالهواءيمررالمواقدومن،حرارته

علىموزعةأنابيبخلالالفرنإلىالساخنالهواءتيار

درجةوتتراوح.الودناتاسمعليهايطلق.الفرنجوانب

76"م0بينالفرنإلىدفعهأثناءالهواءتيارحرارة

لر!المواقدأحدإلىالجويالهواءيدفعوبينما.م0141و.

المواقدأوالموقدتسخينيجريالهواء،حرارةدرجة

الفرنمنالناتجةالساخنةالغازاتعادمبدفعالأخرى

خلالها.العالي

والفحموالكوكالحديدخامبتحميلالعماكويقوم

الداخلةالموادعلىويطلق.العاليالفرنقمةإلىالحجري

التحميلعمليةوتعرف،الشحنةاسمادعالطالفرنإدى

قمةإلىالشحنةوتحمل.لشحناأوالتغذيةباسمنفسها

لأعلىالمركباتهذهوتتحرك.مفتوحةمركباتفىالفرن

مرفاععليهايطلقمنحدرةمعابرأومدارجعلىولأسفل

القادوسعرباتتملأالمنحدرالمعبرقاعدةوعند.قادوس

الحديدخاممنبدقةمحددةوبنسب،موزونةبكميات

عربةتفرغالمعبرقمةوعند.الجيريوالحجروالكوك

.الفرنفيشحنتهاالقادوس

أسفلهإلىالفرنقمةمنطريقهاالشحنةتأخذوعندما

الساخنالهواءتيارمعالأثناءتلكفيتتلامسفإنها

تيارويؤدي.أعلىإلىالمتصاعدالفرنأسفلمنالمدفوع

السريعاتحادهخلالمنالكوكحرقإلىالساخنالهواء

أولويعمل.الكربونأكسيدأولمولداالهواءأكسجينمع

يزيلحيثاختزالكعاملالناتجالكربونأكسيد

الكوكحرقمنأيفخاويختجالحديد.خاممنالأكسجين

درجةوتزيدالحديد.صهرعنالمسؤولةهىشديدةحرارة

المنطقةهذهعلىويطق،م006.1علىالفرنقاعحرارة

السائلالمنصهرالحديدويكود.البوتقةأوالمجمرةاسم

أعلىوتطفو.أم5،وام،2بينعمقهايتراوحبحيرة

بينماالمنصهر،الخبثمنطبقةالمنصهرالحديدفلزبحيرة

الخلفاتوتمرر.الفرنقمةإلىالعادمةالغازاتتتصاعد

لتنظيفمعداتخلالالفرنقمةمنالمتصاعدةالغازية

الغازاتتنظفوفيهالغاز.غسلأجهزةباسمتحرفالغاز

نظيفة،صورةفىبعدئذلتنطلقشوائبأوأتربةأيةمن

لتسخينها.المواقدفىحرقهابعدئذيتمحيث

كلالاختزالعملياتمنالنابخالمنصهرالحديديصب

بحرقالعماليقومذلكولإتمام.ساعاتخمسأوأربع

الحديد.ثلمةباسممعروفةالفرنجانبفىموجودةسدادة

الحديدسيلاللحظاتهذهيندبفىفئالثلمةوبمجرد

إلىويتدفقالثلماتخلالاللونالأبيضالساخنالمنصهر

طناأ35حوالىعربةكلسعةوتبلغ.الساخنالفلزعربة

المنصهر.الحديدمنمتريا

مراتعددلكن،دوريةبصورةأيضاالخبثيفرغ

الخبثويزالالحديد.صباتعددمنأكثراليوميةتفريغه

ثلمةمنأعلىمستوىفىتقعالتي،الخبثثلمةخلال

وعاءوهي،الخبثمغرلمحةإلىالخبقوينسابالحديد.

الخبثمنجزءويستخدم.حديديةسكةعربةفوقمثبت

،الأخرىالمنتجاتوبعضالإسمنتصناعةفىالمنتج

.جامدةنفاياتصورةفىالخبثمعظممنشخلصولكن

أكسيديختزلالطريقةهذهفىالمباشر.الاختزال

ويطلق.صلبةصورةفيينتجولكنهحديد،إلىالحديد

وتوجدالمباشر.بالاسلوبانحتزلالحديداسمالنابخعلى

جميعكانتوإنالمباشر،للاختزالمختلفةأساليبعدة

الغازاستخدامعلىتقومالأساسيةوالطرقالألحماليب

عملياتجميعوفي.الاختزالغازاتإنتاجفىالطبيعى

والغازاتالحديدخامبينالتفاعليتمالمباشرالاختزال

.كبيرةأفرانفيالختزلة

لإنتاجالأساسيةالطريقةالمباشرالاختزالطريقةتعد

العالمدولوبعضوفنزويلاالمكسيكمنكلفىالحديد

الغازمنضخفاوأحتياطيامخزوناتمتلكالتيالأخرى
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الحديدخا!مكريات

أثئز!ض

لطبيعيأازلغاا
الغازغسلحهار

المباشرالاحتزالصلامحديد.

يحولأعلاهالموضحاكعاموفىصلبا،حديدايشحالمباشرالاختزال

الكربود.أكسيدوأولهيدروجينإلىالطبيعيالغازالتشكيلمعيد

الاخشزالفرنفيالى،خنالحاممنالأكسجينالغازاتهدهوتزيل

السفلىالجزءفيالباردةالغازاتوتدورالحديد.فلزإلىالحامومحولة

الحديد.وتبردالفرنمن

طريقةفيالتوسعيمكقولا.منخفضبسعرالطيعي

ما،العالممنآخرىأماكنفيوانتشارهاالمباشرالاختزال

بدلمجهالفحمغازاتاستخداممنالحديدصناعيتمكنلم

الحاليالوقتفيوينم.الطيعيالغازمنالختزلةللغازات

فىالفحمغازلاستشدامأساليبعدةوتطويردراسة

الطريقة.هذهتنتشملكيالحديدلخامالمباشرالاختزال

بسهولةالحديد،لإزشاجالمباشرالاختزالأسلوبويمتاز

أقلالأفرانأنكما.للإنتاجاللازمةالأفرانبناءوسرعة

.الكوكوأفرانال!عاليالفرنإنشاءبتكلفةمقارنةتكلفة

تلوثأنالمباشرالاضزاللأسلوبالأخرىالمميزاتومن

الأفرانعنالنابخالتلورثمنبكثيرأقلعنهاالنابخالبيئة

المصدرالكوكأؤسانوتعد.الكوكأفرانعنأوالعالية

وعلىالحديد.ص!ناعةعنالناتجالبيئىللتلوثالأساسي

فيالمباشرالاختزاللاسلوبالعديدةالمميزاتمنالرغم

الحديدخاممنالشوادبيزيللاأنهإلاالحديد،تصنيع

تطفوحيث،العاليالفرناستخدامعندإزالتهابكفاءة

فىالحديدتصنيعكألخبثصورةفيبمفردهاالشوائب

المنصهر.الحديدةبحيمسطجعاعلىوذلكالعاليالفرن

الحديدمنجيدةبصورةالشوائبإزالةلعدمونتيجة

فصلهمنفلابد،المباشرالاختزالمنالنابخالصلب

إلىشحنهقبلالمغنطيسيبالفصلتنظيفهثمبالمناخل

الفولاذ.أفران

من%09منأكثريستخدمالحديد.منتجاتتصنيع

وإنتاجه.الفولاذتصنيعفيالعاليةالأفرانمنالمنتجالحديد

)كتل(تماسيححديدشكلفيصبهايتمالباقيةوالكمية

الزهرالحديدمنكلدلإنتاجا!لسابكوحداتإلىينقل

.المطاوعوالحديد

تماسيحصبالةتتكون.المصبوبةالحديدتماسلح

!بقوالبيحملانمتحركيننقلسيريمنالحديد

منالمنصهرالحديدالعمالويصب.سطحيةأوضحلة

ينسابقناةإلىالساخنالفلزعرباتمنأوالصبوعاء

الحديدويبرد.الصبقوالبإلىمتجهاالساخنالفلزفيها

قوالبتصلوعندمابالماء.القوالببتبريدالقوالبفى

فيتجمدقدألحديديكونالمتحركالسيرنهايةإلىالصب

حوالىإلىمنهاكلوزنيصلمصبوبةكتلشكل

اكجم.8

المسابكفيالزهرالحديديصنعالزهر.الحديدإنتاج

الكوبولاباسميعرففرنفيالحديدتمالمميحبصهر

نوعولكلالزهر.الحديدمنمختلفةانوأعإلىومعالجتها

به،خاصكيميائيالمنئتركيبالزهرالحديدأنواعمن

بعض.عنبعضهاالختلفةالأنواعخواصتختلفكما

علىللحصمولمختلفةقوالبفيالزهرحديدويسبك

إطفاءوصنابيرالمكناتولقمالانابيبمثلالختلفةالمنتجات

الحرائق.

منالمطاوعالحديدلإنتاج.المطاوعالحديدتصنيع

النوعيةعاليةالحديدتماسيحالعماليصصالحديد،تماسيح

المنصهرالحديدالعمالويصبمنها.الشوائبمعظملإزالة

خبثعليهايطلقالمنصهرالزجاجيالرملمنكتلعلى

كرياتالسليكاتمعالحديدمصهورويكون.السليكات

حيثمكابسفيالناتجةالكرياتوتوضع.إسفنجيةشبه

منكتلاوراءهامخلفةالخبثمنالزائدةالكميةتعصر

نوراتوتشكل.النوراتعليهايطلقالمطاوعالحديد

بأساليبالمنتجاتمنالختلفةالصورإلىالمطاوعالحديد

عنالمعلوماتمنولمزيدنفسها،الفولاذنوراتتشكيل

هذهفيوتشطيبهالفولاذتشكيلانظر:التشكيلعمليات

المقالة.

الفولاذتصنيعطرق

التمساححديدمنالعالمفيالفولاذمعظمينتج

وأالمباشربالاختزالالمنتجالإسفنجيالحديدمنأوالمنصهر

تصنيععندالغالبفيوتتخلفوالفولاذ.الحديدخردةمن

ويستخدم.الخردةمنكبيرةكمياتالفولاذوإنتاج

بالإضافةالفولاذ،إنتاجمنالمتخلفةالخردةالفولاذمصنعو

منالمصنعةالمنتجاتمخلفاتمنالمسترجعةالخردةإلى
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هوالفولاذصناعةوأساس.والعلبالسياراتمثلالفولاذ

الأخرىالأشابةوعناصرالكربونمنالزائدةالكمياتإزالة

الأخرىالمطلوبةالموادإضافةمعفيها،المرغوبغير

.جيدةبصورةفيهامتحكمبكميات

أسلوب-أ:أساسيةأساليببثلاثةالفولاذويصنع

الكهربائية،الأفرانأسلوب2-،القاعديالأكسجين

هذهمنواحدكلوفي.المكشوفةألمجمرةفرن3-أسلوب

تتمحيث،الفرنفىالأوليةالموادتشحنالثلاثةالأساليب

النقى.الفولاذمندفعةلإنتاجالضروريةالتفاعلات

الثلاثةالأساليببينكبيرةبصورةالإنتاجمعدلويختلف

الفولاذمندفعةالقاعديالاكسجينفرنوينتج.المذكورة

فيحتاجالكهربائىالفرنفىأما.دقيقةوأربعينخمسكل

المجمرةفرنفيالعمليةتعستغرقبينما،ساعاتأربعإلى

تصنيعأفرانسعةوتتراوخ.ساعاتثمانيحوالطالمكشوفة

متريا.طئا045علىومايزيدمترياطئا45بينالفولاذ

رقميةتحكمبلوحاتالفولاذتصنيعأفرانوتتصل

ويستخدم.أخرىبيانوأجهزةمختلفةقياسومحددات

والضغطالحرارةدرجةلضبطالمعداتهذهالعاملون

يقومكما.الأفرانبداخلالمحيطةالأخرىوالظروف

الأكسجينطريقةشصورةالقاعديةالأكسجيننافورةأسلوب

أكسجينأنبوبالقاعديةالأكسجيرنافورةفىيوحدولا.القاعدية

ودناتحلالالأكسجينيدحلولكرالأكسحير.لإدحالرأسى

أسرعبمعدل!ولاذالطريقةهذهفىويصمعاغرد.اقاععد)أنابيب(

القاعدية.الأكسج!تطريقةمن

بأسلوبالفولاذتمنيع

القاعديالأكسجين

الأكسجينويتحد.والخردةالحديدمصهورفيعالضغطعدالأكسجينبدفعالعمليةهدهفىالمولاذيتج

الحرارةالشححةمعالأكسجينتفاعلم!ويمتحفولاد.إلىالشحمةمحولأالأحرىوالشوائبالكربونمع

التمقية.لعمليةاللازمة

بحردةالع!الويقذ!.لشحنهالفرنيمال

الممصهر،الحديدسصبةتضافثمالفولاذ

الرأسى.وضحهإلىالفرنيعادتم

قصبةخلالالشحنةإلىينمإلأكسجين

علىمدحنةوتوجد.الفرنإلىتزلأنبوب

العازات.عادملتجميعالمرنقمة

وأنبوبالمدخةتزالالتحقيةعمليةتتمعندما

الفولاذلصبالفرنئمالثمالأكصجير.

المغرفة.إلىالفرنفىفتحةحلال
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بأسلوبالفولاذتصنيع

الكهربائيالفرن

الأفرانأساليبأكثروهو،الكصبائىالقوسلرلىفيالفولاذصنعكيفيةالتوضيحيةالأشكالهذهتمثل

ثلاثةوضعفيهايتمثقوبالكهربائىالقوسفرنبسقفويوجد.الفولاذلإلتاجاستحداماالكهربرائية

إليها.الكهربائيالتيارلتوصيلالشحمةفيتوضعالأقطابباسممعروفةالكربونمنقضبان

يستخدمماونادرا.باظهـدةشحنهأثماءجانبا،محركوسقفه،الفرن

يمكنهملكن،الكهربائيالفرنفىالتمساححديدالفولاذصناع

ورحيصة.مقبولةبتكلفةتوفرإذاالمباشرالاختزالحديدامشخدام

عمليةمنالانتهاءعندالأقطابعنالكهربائىالتيارالعماليفصل

متحركةقاعدةع!مثجتايكونالذيالفرربإمالةيقومودثم،التنقية

الخبث.لصب

داخلمنالمنصهرالفولا)تمنعيناتبأخذأيضاالعمال

تركيبمن،التأكدلتحليلهامختلفةمراحلفىالفرن

مجهزمعملأفولاذالإنتاجمصنعبكلويلحقالفولاذ.

الإلكترونى،المجوأالطفيالمنظارمثلمختلفةبمعدات

ترءجمبها.منوالتأكدالعيناتلتحليلوذلك

هذهفيالفولاذلينتج.القاعديكسجيناأسلوب

مصهورخلال-لالضغطتحتالأكسجينبدفعالحالة

هذهأهميةالوقتمرورمعتزايدتوقد.والخردةالحديد

منالخمسينياتبد.ايةفيالنمسافىبدأتأنمنذالطريقة

الأكسجينأسلوبحلالأمرواقعوفي.العشرينالقرن

إنتاجفىالقديمةالأسماليمبمحلبعيدحدإلىالقاعدي

الإنتاجمجموعاكن%06حواليالانينتجوهوالفولاذ.

الفولاذ.منالعالمي

وهذه.والشحنةالأقطاببينقويقوسيكهربائيتيار)يقفز(يتقوس

التفاعلاتوتحفزالشحمةتصهرالحرارةمنهائلةكمياتتنتجالحركة

تنئالفولاذ.التيالكيميائية

الاتجاهفىالكهربائيالقوسفرنيمالالخبثصبمنالانتهاءبعد

فيويجمعالفرنفىفتحةخلالالمنصصالفولاذوينساب.المعاكس

إناء.

القاعديالأكسجينأسلوبفيالمستعملوالفرن

لهالفولاذ،منمصنوعالشكلكمثريوعاءالفولاذلإنتا!

الفرنويثبت.الحراريبالطوبومبطنالقمةعندفتحة

ارتكاز(،)محورأفقىمحورحولدورانمرتكزعلى

بعدالتفريغأوالشحنعملياتلإجراءإمالتهيمكنوبهذا

صورةفيعامةالقاعديةالأكسجينأفرانوتعمل.المعالجة

مرحلةفيالثانييكونبينماالفولاذيصنعأحدهما،زوجية

الشحن.

أجزاءثلاثةمنالقاعديالأكسجينفرنشحنةتتكون

إمالةوبعدالفولاذ.خردةمنوجزءالمنصهرالحديدمن

منمغرفةملءلمحاضافةالعماليقومبالخردةوشحنهالفرن

وعندئذ.الرأسيوضعهإلىالفرنيعادثمالمنصهر،الحديد

ليمرالفرنفيالنقيالأكسجينأنبوببتقريبالعماليقوم
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فيالمدفوعالأكعسجينحصميةوتصل.الشحنةخلال

ويتخلل.الدقيقةفى3م085حواليإلىالأنبوب

بسرعةشفاعلحيتالمنصهرةالشحنةالمدفوعالأكسجين

توليدإلىالتفاعلاتهذهوتؤدي.والشوائبالحديدمع

انتهاءوبعد.التنقيةعمليةلإتمامالحرارةمنكافيةكمية

حيثالمعادنصهرعلىتساعدمادةعندئذتضافالتنقية

سريعا.الخبثيتكون

أعربونامعباستمرارالمندفعالأكسجينويتحد

إلىوالحردةالحديدشحنةمحولآالأحرىوالشوائب

الدخانقلنسوةخلالالغازيةالخلفاتوتتصماعدفولاذ.

الأكسجينفرنإمالةتتموعندئذ.الفرنأعلىالموضوعة

منبالقربفتحةمنالفولاذمصهورلصبالقاعدي

ويضيف،المغرفةعربةإلىالمنصهرالفولاذوينساب.القمة

السبائكية.العناصرمواداللحظاتهذهفىالعمالإليه

صناعبعضبدأالعشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

الأكسجينلأسلوبمطورةحديثةطريقةالفولاذ

خلالالأكسجينانفخيتمالطريقةهذهوفى.القاعدي

فىالطريقةهذهبداتوقد.الفرنقاعدةفىقصبات

الولاياتلمحيتجاريةبصورةذلكبعدطورتثمأوروبا

كيفيةإلىالطريقةهذهاسمويشير.الأمريكيةالمتحدة

كأنهاويظهرهافيهاوأثرهالشحنةإلىالأكسجيندخول

الحالة،هذهفيللشحنةالمصهورةالموادوتضاف.نافورة

إلىالداخلالأكسجينمعيد!ناعممسحوقصورةفى

نافورةوحداتفيحاجةهناكوليمست.الشحنة

ولهذا.الرأسيالأكسجينأنبوبإلىالقاعديةالأكسجين

السقفمرتفعةغيرعنابرفيالأفرأنهذهوضعيمكن

إنتاجومعدل.القاعديةالأكسجينأفرانبعنابرمقارنة

أعلىالحديثةالقاعديةالأكسجيننافورةبطريقةالفولاذ

القاعدية.الأكسجينطريقةإنتاجمعدلمنبكثير

القاعديالأكعسجيناسلوب:الاسلوبينمنوينئثل

تكلفةذافولاذا،القاعديةالأكسجيننافورةوأسلوب

لايتطلبانالأسسلوبينكلاأنإلىذلكويرجع،منخفضة

،الحرارةلإنتاجزيتياوقودأيستخدمانولا،كهربائيةطاقة

إلىوإضافة.الأسلوبينكلافيالفولاذإنتاجيةارتفاعمع

منهما،المنتجالفولاذفىالنيتروجينمحتوىفإنذكرما

علىسيئةآثارذوالفولاذفىالنيتروجينووجود.منخفض

الكثيرةالمميزاتمنالرغموعلى.الفولاذأنواعبعضمتانة

،القاعديالأكسجينأسلوبتصنئالفولاذ:لأسلولي

عدميعيبهماأنهإلا،القاعديةالأكسجيننافورةوأسلوب

المنتجللفولاذالكيميائيالتركيبفيبدقةالتحكمإمكانية

كميةأنكماالفولاذ،لإنتاجالأخرىالأساليبفىكما

.محدودةالأسلوبينكلافىالمستخدمةالخردة

الأسلوبهذافييستخدم.الكهربائيالفرنأسلوب

الفولاذ.لصناعةاللازمةالحرارةلإنتاجالكهربائيالتيار

ولكن،الكهربائيةالأفرانمنمختلفةأنواععدةوتتوفر

وني.الكهربائيالقوسدزنهواستخداماالأنواعأكثر

القوسأفرانحلتالعشرينالقرنمنالتسعينياتبداية

التىالقديمةالنظمأفرانمحلبعيدحدإلىالكهربائى

إنتاجفىالمتقدمةالدولفيالفولاذ،لإنتاجتستخدمكانت

أفرانالمشخدامفيمطردةزيادةوهناكالفولاذ.وتصنيع

لكفاءتهاالفولاذ؟مصانعمنالعديدفيالكهرلائىالقوس

بناءتكلفةانخفاضإلىإضافةالفولاذ،إنتاجفيالعالية

المجمرةأفرانأوالقاعديةالأكسجينبأفرانمقارنةأفرانها،

المكشوفة.

فولاذيةأسطوانةمنالكهربائىالقوسفرنيتكون

الفرنسقففىوتوجد.الحراريبالطوبمبطنةضحلة

يطلقالكربونمنقضبانثلاثةفيهايمررفتحاتثلاث

منقويكهربائيتيار)يقفز(ويتقوس.الأقطابعليها

وينتجالاخر.القطبإلىومنهاالشحنةمادةإلىقطبكل

الحرارةمنضخمةكمياتأعهربائيةاالأقواسهذهعن

الحرارةتساعدكما،بسرعةالشحنةصهريمكمهاا!

النهايةفيلتنتج،الكيميائيةالتفاعلاتحدوثفىالعالية

الفولاذ.منكبيرةكميات

خردةمنأساساالكهربائيالقوسفرنشحنةوتتكون

فىالفولاذإنتاجيعتمدماونادرا،سبائكيةوموادالفولاذ

اممتخدأميمكنولكن،التمساححديدعلىالطريقةهذه

بهتسمحمابقدرالمباشرالاختزالالمنئبطريقةالحديد

القولسفرنشحنوشم.اقتصاديةبأسعارتوفرهظروف

صهروبعدجانبا،وتحريكهالفرنغطاءبرفعالكهربائى

والموادالمصهورةالعواملمنكلتضافالشحنة

جوانبأحدعلىالموجودالشحنبابخلالالسبائكية

سهلةأرجلعلىالكهربائيالقوسأفرانوتقام.الفرن

بابمنالخبثلصبإمالتهيمكنوبهذا،التأرجح

يمال،الخبثوإزالةالتصنيععمليةانتهاءوبعد.الشحن

منالمنصهرالفولاذيصبحيثالمعاك!م!الاتجاهفىالفرن

الصب.فتحة

لصناعةمثالياأسلوباالكهربائيالقوسأفرانوتعد

العدد.وفولاذالخاصةالسبائكيالفولاذأنواجبعض

إضافةالسبائكيالفولاذمنالخاصةالانواعوتتطلب

أمثلتهاومن،الأكسجينمعبسهولةتتحدسبائكيةعناصر

وبسرعةبسهولةالعناصرهذهوتتأكسد.والفاناديومالكروم

القاعدية،الأكسجينأفرانوفىالمكشوفةالمجمرةأفرانفى

معالثمنغاليةالهامةالسبائكيةالعناصرتفقدوهكذا

هذهتتأكسدلاذلكمنالعكسعلىولكن.الخبث
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علىالخبثلاحتواءالكهربائيالقوسفرنفيالعناصر

الأكسجين.منصغيرةكمية

اسمالطريقةهذهاكتسبتا!لكشوفة.المجمرةفرن

ومعرضةمفتوحةالفرنهذامجمرةلأنالمكشوفةالمجمرة

بالطوبالفرنويبطن.الشحنةيصهرالذيللهبمباشرة

قبو.صورةفيمنخفضبسقفالمجمرةوتغطىالحراري

يبلغبينمام27حوالىالمكشوفةألمجمرةفرنطولويبلغ

تستخدمالتيالفولاذمصانعفيوتوجدأمتار.تسعةعرضه

حيثمعامتلاصقةأفرانعدة،عادةالمكشوفةالمجمرةأفران

مبنىفىالتالىالفرنبدايةالأولالفرننهايةتلاصق

أبوأبمنالمكشوفةالمجمرةأفرانالعمالويشحنواحد.

الجهةمنالفولاذيصببينما،الجوانبأحدعلى!وجودة

الأسفل.الطابقعندالمقابلة

المكشوفةالمجمرةفرنأطرافمنطرفكلفيويوجد

وتحتوي.المضلعاتغرفةعليهايطلقوغرفةللوقودحارق

فيمنسقةالحراريالطوبمنرصاتعلىالحجراتهذه

الفرنيمدالذيهوالتضليعاتهذهووجود.مضلعنمط

نأالفاقدةوالغازاتللهواءيمكنالتيالمساراتمنبالعديد

الأطرافأحدعندالموقديحترقوبينماخلالها.تنساب

فيالمضلعاتغرفةخلالتسحبالعادمغازاتفإن

ترفعالساخنةالعادمغازاتفإنوهكذاالاخر.الطرف

.الفرنفيمرورهاأثناءالمضلعاتغرفةحرارةدرجة

عشرةخمسكلأتوماتيكيةبصفةالفرنفيالموقدوينطفئ

.الفرنفيالغازاتسرياناتجاهينعكسانطفائهومع،دقيقة

مرورهأثناءالمجمرةإلىطريقهفيالهواءيسخنولهذا

المجمرةأفرانمعظموتحتوي.الساخنةالمضلعاتبحجرة

،الفرنسقففىللأكسجينرمحعلىأيضاالمكشوفة

هذاخلالللفرنالمطلوبالنقيالأكسجينيضغطحيث

الشحنةحرارةدرجةرفععلىذلكويساعد،الرمح

الصهر.عمليةفىوالإسراع

التمساححديدصهرالمكشوفةالمجمرةلأفرانويمكن

الفولاذمصانعمعظملكن،مختلفةبنمسبوالخردة

التمعساححديدمنكلمنمتساويةنمسباتستخدم

الجيريالحجربتعبئةشحنآلةتقومالبدأيةوفي.والخردة

الحديديصبانصهارهماوبعد،الفرنفىالفولاذوخردة

التسخينعمليةوباستمرار.الفرنفىالمنصهرالتمساح

الفولاذتصنيع

المجمرةبأسلوب

المكشوفة

إلىوالخردةالجيريالحجر،الشحنماكينةوتقدفمواقد.عدةمنبلهبالشحمةتصهرالمكشوفةالمجمرةفرنفي

ويضيفالصص.وتسريعالحرارةدرجةلرفعوذلكال!ردسقففيموجودأنبوبحلالالأكسجيندفعويتمالمرد.

منمسبقاالفرنفيالمستخدمالهواءويسخنفولاذ.إلىالشحنةالتسخيناستمرارويحولمنصهرا،حديداالصساع

.الفرنمستوىأسفلموضوعوعاءديالفولاذويص!.ساحنةمضلعةحجراتفيتمريرهخلال
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مكونا.بالأكسجينالحديدفىالكربونمعظمتحفاعل

الشوائبأيضاتتاكسدكما،الكربونأكسيدأولغاز

منعيناتوتؤخذ.الخبثمكونةالشحنةفيالأخرى

التصنيعمرحلةمنمختلفةفتراتفيالمنصهرالفولاذ

الختلفة.المراحلفيالفولاذتركيبعلىوالتعرفلتحليلها

موادلإضافةالحاجةمدىتقريرفيالتحليليساعدكما

معين.تركيبذيفولاذعلىللحصولأخرى

السدادةمحبسبتحطيمالعماليقومالفولاذولصب

حيث،المتفجراتمنصغيرةكميةذلكفيمستخدمين

فىويمكن.كبيرةصبمغرفةإلىالفولاذعندئذينساب

إزالةعناصرأوالسبائكيةالعناصرإضافةاللحظاتهذه

منيفيضفإنهالخبثظهوروعندالفولاذ.منالأكسجين

كشتبانعليهيطلقأصغروعاءإلىالصب!رفةصانجط

الخبث.

زيتياوقوداالمكشوفةالمجمرةفرنطريقةوتستخدم

منبكثيرأقلفيهاالفولاذإنتاجمعدلأنكمامكلفا،

هذهأنإلىبالإضافة،الاخرىالوقفيالإنتاجمعدل

التيالغازيةالخلفاتمنضخمةأحجافاتولدالطريقة

للتحكم،المحيطةالأجواءإلىانطلاقهاقبلتنظيفهايجب

تدنىفقدمحتمعةالأسبابولهذهالهواء.تلوثفى

منذالفولاذ،إنتاجفىالمكشوفةالمجمرةطريقةا!شخدام

منفترةفيكانتبينما،الميلاديالعشرينالقرنمنتصف

الفولاذ.لإنتاجالأسالعميةالطريقةهيالفترات

الفولاذشطلب.التنقيةلعملياتخاصةأساليب

منإضافيةعملياتأحياناالتصنيعأفرانمنالمصبوب

ويمكن.تسبيكعمليةأيضايتطلبوقد،والمعالجةالتقنية

الفولاذمنالزائدالأكسجينإزالةالحالاتأبسطفى

وأالسليكونعناصربإضافةالنقلمغرفةفيالمنصهر

يتطلبالحالاتبعضفيولكن.الألومنيومأوالمنجنيز

هذهوفيتعقيدا.أكثرتكونقدخاصةعملياتالأمر

خاصة.تنقيةأوعيةإلىالمنصهرالفولاذنقليتمالحالات

كمثريوعاءفىالمنصهرالفولاذيصب،المثال!جيلوعلى

هذهويفحمي.السفليقاعهفيبقصباتمجهزالشكل

الفولاذفيليمروالأكسجينالأرجونمنمزيجالقصبات

فيالزائدالكربونإزالةعلىالغازاتوتساعدالمنصهر.

الفولاذصناعويستخدم.الكرومأكسدةبدونالفولاذ

الفولاذفىالمذابةالعناصرلإزالةمختلفةخلخلةنظم

والأكعسجينالهيدروجينعناصروبالتحديدالمنصمهر

والنيتروجين.والكربون

هذهوققوم.ومكلفةمعقدةتنقيةأساليبعدةوتوجد

قديكونأنبعدالفولاذصهرإعادةأساسع!الأساليب

علىهذهالتنقيةعملياتوتساعد.فلزيةصورةفيتجمد

انتظامتأكيدعلىتعملأنهاكماالفولاذ،نقاءدرجةرفع

وبالتالي،المنتجالفولاذلكاملوالبنائيالكيميائيالتركيب

ولكن.أجزائهجميعفىالخواصمتجانسالمنتجيصبح

استخداماتهافإنلهذا،العاليةتكلفتهاالطرقهذهيعيب

منصغيرةكمياتإنتاجعلىمقتصرةوتطبيقاتهامحدودة

.الخاصالفوللاذأنواع

وتشطيبهالفولاذتشكيل

بدولا،القيمةعديمالأفرانفىالمنتجالمنصهرالفولاذ

وصوغهلتشكيلهتمهيداصلبشكلإلىوتحويلهصبهمن

معظمبصبالفولاذصناعويقوم.مفيدةأشياءصورةفى

مختلفين،بأسلوبينالمعالجةأفرانمنالنابخالمنصهراغولاذا

وصبالقوالبسبكوالثاني،الصباتسبكالأول

تشكيلهيمكنصلئافولاذاالعملياتهذهوتنتج.الجديلة

التشكيلأساليببأحدالمناسبةالصورةفىذلكبعد

طريقةأيةأووالبثقبالطرقوالتشكيلالدلفنةأيالختلفة

منالناتجةالفولاذأنواعبعضعلىتجرىوقد.أخرى

تغطيةيمكنكماالخاصةالتجهيزأساليببعضالتشكيل

القوالبسبكعمليةوتستخدم.عدةبأساليبأسطحها

سبكوفيالفولاذ،منالصغيرةالكمياتإنتاجفى

النهائيالمنتجشكللهقالبفيالفولاذيص!القوالب

.المطلوب

بدقةوتجهيزهالفولاذتشكيلعملياتفيالتحكمويتم

وحداتفيمرتفعةمنصاتفوقمن،كبيرتينوعناية

اختباراتمعاملالفولاذمصافيفىوشوفر.التشكيل

النوعية.جودتهمنوالتأكدالإنتاجنوعيةلاختبار

النابخالمنصهرالفولاذمعظميصب.الصباتسبك

عليهايطلقكتلصورةفيالفولاذإنتاجأفرانمن

بعيدحدإلىالصباتأحجاموتختلف.لصباتا

.المطلوبالمنئالنهائيونوعالفولاذنوععلىاعتمادا

عدةعنالعددفولاذصباتوزنيزيدلاحينففي

الصباتبعضوزنيصل،جراماتالكيلومنمئات

متريا.طنا027حوأليإلىالفولاذمنالضخمة

الماكيناتأجزاءلصناعةالضخمةالصباتوتستخدم

منالصباتوزنيتراوخايلأحوالغالبوفي.الصناعية

متريا.طنا35إلىطنين

منالمنصهرالفولاذبصبالصباتسبكعمالويقوم

الزهر.الحديدمنالمصنعةالسبكقوالبإلىالصبمضفة

وتتناقص،الشكلمستطيلةالقوالبهذهمعظموتكون

مفتوحةتكونلكنهاالأطرافأحدعندتدريجياأبعادها

سككعرباتعلىالصبقوالبوتوضع.الطرفين

منالمنصهرالفولاذفيهايصبحيثخاصةحديدية



باستخدامالصبقوالبرفعيتمالفولاذتجمدوبعد،أعلى

القالب.جانبييديهكلتاتمسكحيثضخم،ملقاط

حفرباسممعروفةساخنةحفرإلىبعدئذالصباتوتنقل

حتىالحفرهذهفيالصباتوتظل.الحراريالتشريب

المقط!عكاملخلالمنتظمةبصورة،الحرارةدرجةتصل

.م00215حواليإلى

التخشين.وحداتإلىالساخنةالصباتوتنقل

بينالساخنةالصباتفيهاتعصرآلاتالتخشينووحدات

وفى.وأطولأرقأشكالإلىتحولحيثثقيلةدلافين

شبهالفولاذمنصورثلاثالتخشينوحداتتنتجالعادة

.الألواح3-ا!لد!الكتل2-افورات-أالمنجز:

تكونبينما،المربعالسطحىبمقطعهاالنوراتوتتميز

مقطعذاتفهيالمدلفنةالكتلأما.المقطعمستطلةالألواح

السطحيمقطعهامساحةولكن،بالنوراتشبيهمربع

منكثيراأكبرأطوالهاالمدلفنةالكتلومعظمأصغر.

.النورات

بصورةالجديلةصبتنئكلمليات.الجديلةعمب

وأمدلفنةكتلاأونوراتالمنصهرالفولاذمنمباشمرة

فىالفولاذصناعالجدائلصبآلاتوتساعدألواحا.

وبعدالتسخينثمالصبعملياتفيالوقتضياعتجنب

تليها.التيالدلفنةعملياتذلك

الفولاذبصبالعماليقومالجدائلصبعملياتوفي

قمةعند(،السريانتنطم)وعاءمسكبةفيالمنصهر

القالبإلىفيهمتحكمبمعدلالفولاذوينساب.الماكينة

الفولاذويبرد.المطلوبالنحوعلىالفولاذيشكلالذي

إلىيؤديالذيالباردالماءباستخدام،بسرعةانسيابهأثناء

وبمجرد.المصبخلالحركتهفيمستمرهوبينماتجمده

المطلوبةالأبعادإلىيقطعالمصبعنالفولاذابتعاد

.متحركمشعلباستعمال

إلىالفولاذصب

مصبوبات

باسمتعرفكتلإلىالمنصهرالفولاذيصب

تقومالفولاذتحمدوبعد(اليمين)إلىالزهر

!الصباتتسخنحيثاليسار()إلىتشريب

127والفولاذيدلحدا

الحصولفياستخداماالتشكيلطرقأكثر.الدلفنة

عمليةوفيالفولاذ.منتجاتمنالمطلوبةالأشكالعلى

دلافينبينالألواحأوالنوراتأوالمدلفنةالكتلتمررالدلفنة

المطلوبة.والأشكالالأحجامإلىلضغطهاوذلك،ثقيلة

الصفائح-ا:الدلفنةبأسلوبالمنتجةالأشكالومن

.لألواحا-3لقضبانا-2،والشرائح

فيسمكهايكونمسطحةمنتجات.والشرائحالصفائح

منعرضهافيكثيراأقلوالشريحة.ملمستةمنأقلالغالب

وتعد.سم025إلىعرضهايصلحيث،الصفيحة

الفولاذ.صناعةمنتجاتأشكالأكثرمنوالشرائحالصفائح

فىوالشرائحالصفابمحمعظمالفولاذصناعوينتج

إلىيقطعهاأنللمستهلكيمكنبحيثكبيرةلفاتصورة

فإن،اللفاتإنتاجبجانبولكن.فيهايرغبالتيالأبعاد

.محددةباطوالوالشرائحالصفائحتنتجالمصانعبعض

صناعةفيأساساالصفالبرالشرائحمعظموتستخدم

التيالمنتجاتالافأيضاهناكولكن.السياراتهياكل

الفولاذ.صفالبرشرائحصنعهافىتستخدم

علىالدلفنةوحداتباسممعروفةالاتوتنتج

المدلفنة.والكتلالألواحمنوالشرائحالصفائح،الساخن

لأن،الساخنعلىالدلفنةباسمالعمليةهذهوتعرف

حرارةدرجةإلىالدلفنةإجراءقبلتسخينهيعادالفولاذ

وحداتفيوتوجد.مأ!002حوالىإلىتصلعالية

عليهايطلقالتيالمدلفناتأطقه!منالعديدالساخنةالدلفنة

طويل.إنتاجخطفىالاطقمهذهوترتبالدلفنة،حوامل

منأكثربعضهامنالمدلفناتتقتربدلفنةحاملكلوفي

لذلكونتيجة.المنتجسمكيقلأيلها،السابقةالمدلفنات

مرورهاأثناءسمكاأقلمقاطعإلىئضغطالفولاذفإن

سمكلإنقاصونتيجة.الساخنعلىالدلفنةوحدةخلال

طولها.يزدادالمادة

الحديدمنمصنوعةقوالبإلىالصبمعرفةمنالفولاذبدفقالصمات

موقعإلىعندئذالمصبوبةالكتلوتنقل.القوالبلمازالةضخمةملاقيط

.م2.1""حواليحرارةدرجةلى
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تشكيلكيفية

الفولاذوتشطيب

فيفولاذإلتاحعملياتالتاليةوتوضئالأش!!الالمولاد.وتمتمطبأضشمكيلكتيرةطرقاالمولاذصاعيمشحدم

واحدىبمالمنتحاتهذهلتشكيلطرقتوضئأربعكما،والألواحوال!ضلالوراتعليهاتطلقممحرةشبهصورة

أغولاد.امشجاتتعليروفيالمشحدمةالتقنيات

تسويةمدلممات

ات

حض!!

اعاتمد!اعامد

-اا!السهأاأ!قهة

ويساهـالمولاد.وألوا!وكت!!!راتإلىالمسصهرالمولادتشكيليتم.الجديلةصب

لالماءالمسمابالممصهرأصمولاذاويبردحصيصا.محددةأش!صالذاتقوالبحلاا!

.الصماباتمداغاتعلىمرورهحلالالفولادتصلبإلىدلكيؤديحيثالمارد

الفولاذمنالمصمولةالكتلتحولتخشينوحدة

مدلفناتليربعصرهازألواحوكتللوراتإلىالساحن

تقيلة.

لوخ

!

!ه

!ه

صتسح!!!ردءعادة

5555

التشطيصمداعات

مدلف!لولاد

الساصع!

وتعصر،المسحمةالتخشميردلفمةلوابخشمكقحفيصيتمالساخنعلىالدلمةوحداتولىالفولاد.أدواحالعمليةتنئعذه.الساخنةالدلفنة

المدلفمات.منحروحهابمجردك!يرةاعاتهيئةعلىالرقيقةالفولادألواح:طرو.رقيقةألواحإلىلتحويلهالمولادالتشطبمدلفسات

مسدسيوليصامستديرمرلع

وحدة!اثلهيوالقمساد،وحدةليالعمليةهدهتتمالفولاذقف!باندلفنة

لدلممةتحدداتعلىالحالةهده!يالمدلهـمحاتوتحتوي.الساصعلىالدلفسة

المقطع.ومممدسةوليصيةومستديرةمرلعةقصبانإلىالمصبوولالكتا!

لىدلكيتم.الإنشاءاتوقضبانالحديديةالسككقفمباندلفنة

مصائمعطمكالتوإن،القصباندلممةلوحداتمحتمالهةوحدات

.الموراتسالحديديةاصسككاقصمادمعظمتصحعالفولاد

الاردع!دلصة

أجارداعلىالدلعمةوحداتتئهـىالبارد.علىالدلفنة

الفولادسحركالعمليةهدهو!ى.رقيقةملساء!ولادألواح

لعدشكمتمالمدلفساتسسلسلةعبرالعر!ةحرارةدرحةعمد

المشج.ل!إعادةدلك

!أ!!!ا-!،-كا-"ش!-صح--

لفات/لم-(أ8اا--

-3!لى11

كاتبريدسح!تلدير!رلى
الواخ!مصهرحارص!!

التآكل.لمقاومةوذلكالحارصينم!بطبقةس!إلمولاذتعطهيةديهايتمالجلفنة

ثممنصهر،خارصينعلىويررالفولاد،لطء(،تمريدتم)تسحيرتلديرو!م

التغطية.طبقةتتصلبحتىالهواءفييمرد

ال!ا!



سمكهلوحتحويلاسماخن،علىالدلفنةلوحدةويمكن

وطولهاسما،6سمكهاصفيحةإلىم4.2وطولهسمأ3

يبلغأنويمكن.دقائقعدةالعمليةهذهوتستغرق.م043

حوالياسماخنعلىالدلفنةوحدةفيالإنتاجخططول

نظراالإنتاجخطفيالكبيرالطولهذامنولابد.كمأ،5

جداالكبيرةوللزيادة،الدلفنةحواملمنكبيرعددلوجود

المدلفنالفولاذمنتجخروجوبمجرد.النهائيالمنتجطولفي

لفاتصورةفييلففإنهدلفنةحاملآخرمنالساخن

ضخمة.

مباشرةشحنهايمكنالمنتجةالفولاذملفاتتبريدوبعد

أحملياتابعضإجراءأيضايمكنكما،المستهلكإلي

الصفائحعلىتحريالأحيانمنكثيروفيعليها.الاخرى

عمليةثمتخليلعملية،الساخنعلىالمدلفنةوالشرائح

فيالفولاذبإمرارالتخليلعمليةوتجريالبارد.علىدلفنة

عمليةوتهدف.الحمضعلىمحتويةضخمةأحواض

عمليةأثناءالمتكونةالأكاسيدقشورإزالةإلىالتخليل

الباردعلىالدلفنةوحداتوفي.الساخنعلىالدلفنة

سلسلةخلالالغرفةحرارةدرجاتعندسريعاالفولاذيمرر

ضخمة.لفاتصورةفيلفهايعادثم،الدلافينحواملمن

كمبلابورتالهولاذمصنعفىالألواحصبابةمثل،الصبابات

الصورةإلىالفولادبصبتقوموهيبأستراليا.ويلزنيوساوثفي

المطلودة.
912والفولاذيدلحدا

علىالمنتجقدرةزيادةإلىالباردعلىالدلفنةعمليةوتؤدي

ترقيقفيتساعدأنها.كماخدوشأيةبدونوالتشكلالمط

نعومة.أكثرسطحهوجعلالفولاذسمك

فيالمنتجةالكميةفيالثانيةالرتبةوتحتل.القضبان

وتشمل.والشرائحالصفائعبعدالفولاذصناعة

وأجزاءاليدويةالعددالمنتجةالفولاذأعواداستخدامات

كثيرةبأحجامالقضبانالفولاذشركاتوتصنع.السيارات

وأمربعةأو)مستديرةالأشكالمتعددةوبمقاطعومتنوعة

فيالعساخنعلىالقضبانوتدلفن(.مسدسةأوبيضية

لإنتاجالمستخدمةالالاتتماثلوهى،القفبانوحدات

وحدةأنإلاالالاتفيالتشابهورغم.والشرائحالصفائح

تضغطوفيهامخددة،أومحززةمدلفناتذاتالقضبان

بعضتجريماوكثيرا.المطلوبالشكلإلىالساخنةالكتل

حيثالساخنةالدلفنةبعدالقضبانعلىالأخرىالعمليات

العدةفيفتحةخلالالغرفةحرارةدرجةعندسحبهايتم

قضبانمقاومةمنالعمليةهذهوترفع،القالبعليهايطلق

ولمعانا.نعومةعليهاوتضفيالمنتجةالفولاذ

يزيدمستويةسطحيةمنتجاتوهي.ألألواح

المنتجةالفولاذألواحوتستخدم.ملم4.6علىسمكها

حنوبىويلافيتصنع،القضبانهذهمثل،حديديةمنتجات

أ!شراليا.
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ليبيريالأ!-*!صس--7-73!!!!صبمكل
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لأء!!3حملا

لأاجيرصحمصيرى!--

18/!؟.كافيلاا!بمحإطمزصلأبر

حا

لرو

!!لأ،1//برايسحلل-؟!مم!برأ
/.همرسلسلةص(

لا-ء!*يه!؟*

!ا،بريته!اء.لملم.استرالياكا*ب!كا!

لالم1كاكاإمريقيالجنوبلمص-كا--برإ-!لألورت

توضحكماالحديد.خاماتترس!ومناطوتالأساسيةالمولادتصنيعمرأكزالحريطةهدهتوض!لأ-؟لم-ص*يرس--كا

الحديد.تصنيعفىمهمةأوليةمادةوهو،الكوكفمترسباتأماك!أيضاالحريطة

منالكثيرصناعةفىوأيضاوالجسورالسفنصناعةفي

معظموتصنع.والعلميةالصناعيةوالأجهزةالمعدات

بعضفيولكن.بدلفنتهالفولاذوحداتفيالألواح

للصبات.المباشرةالدلفنةمنالألواحتنتجالأحيان

عكسوحدةاسمالألواحإنتاجآلاتعلىويطلق

الساخنالفولاذيمررالوحداتهذهوفي.الحرك!ة

وحدةفىمثبتةمدلفناتخلالللخلفيعادثم،للأمام

وأللأماماللوحفيهايمررمرةكلوفى.أحاديةمدلفنات

إلىالألواحتصلحتىمدلفناتبينالمسافةتقللالخلف

فيالألواحأنواعبعضوتصنع.المطلوبالسمك

وحداتمثلذلكفىمثلها،المستمرةالدلفنةوحدات

والشرائح.الصفائحإنتاج

صناعيقومالعمليةهذهفي.بالحدادةالتشكيل

طرقهايجريثمالكتلأوالصباتبتسخينالفولاذ

المنتجاتمنكثيروتصنع.المطلوبالشكلإلىوكبسها

بهذاللإجهاد،عاليةمقاومةتتطلبالتىتلكوبخاصة

تغيير،بالوقالتشكيلعمليةويخئكلن.الأسلوب

إلىبدورهيؤديالذيللفولاذالداخليالبنائىالتركيب

بالطرقالتشكيلويجري.للمنتجالميكانيكيةالمقاومةرفع

عالية.ميكانيكيةمقاومةذاتمنتجاتإلىالحاجةعند

منمئاتعدةإلىالتشكيلمطارقأكبروزنويصل

.الأطنان

كبسأساسعلىالطريقةهذهتقوم.بالبثقالتشكيل

عندويوجد.معينقالبفىفتحةخلالالساخنالفولاذ

خلالالفولاذلدفعمدكبهامثبتأسطوانةالأطرالتأحد

كمادةالمنصهرالزجاجويستخدمالاخر.الطرفعندلقمة

اللقمة.خلالالانزلاقفيالساخنالفولاذلمساعدةتزليق

فتحةصورةفىمشكلاالطرفهذامنالفولاذويخرج

التشكيلالفولاذشركاتوتستخدم.القالبأواللقمة

الملحومة.غيرالأنابيبلصناعةبالبثق

أساليبعدةتستخدم.الأخرىالتشكيلأساليب

فىوبخاصةالذكر،سابقةالاساليبعنمختلفةأخرى



ير--!

حمم!

11سيرا

يي!وهوؤ

فولتارأ

إجراءويجبخشنا.فولاذاالجديلةصبعمليةتنتج.الجديلةصب

يستعملوأحيانا،مفيدةمنتجاتعلىللحصولعليهالعملياتبعض

الفولاذيكونالمرحلةهذهوفي.معالجةأيدونالأصليةصورتهفى

والموبأفيالفولاذويشكلمتوهجا.يزاللاأنهمنالرغمعلىصلبا

لاحقة.معالجاتعليهتجريحيثأخرىلأماكنينقل

131والفولاذالحديد

إنتاجفيالرائدةالدول

.المتريبالطنمقدراسنوياالمتجالفولاذكمية

......اليابان

.....

.....الأمريكيةالمتحدةالولايات

سيارو

نياألما

لجنوبيةاكوريا

لياإيطا

زيللبراا

نياوكراأ

فرنسا

المتحدةالمملكة

أسبانيا

يوانتا

.أم419لعامالأرقام

للمعادلى.الأمرحجةالمتحدةالولايات!تالمصدر:

لفولاذا

........

أط!م8لم000،003

........

طنم19لأ5""،...

........

طنم02.19"،"".

.......

طنم000.008.48

....."

طنم0/008.04""

.....

طنم33و000.007

....

طنم001.26("""

....

طنم07/25"،...

..."

طنم.00823،"".

.."

طنم"2)18.،"..

..،

طنم.200018"..

ا..

طنم0/004.17""

..

طنم0002009،13

..

طنم/0001326""

.،

طنم11)000.005

ومن.الأشكالمتعددةالحجمصغيرةمنتجاتتشكيل

عملياتفيالأوتوماتيةالالاتاستخدامالاساليبهذه

والمساميرالمساميرلإنتاج،الكبسأوالطرقأوالصك

الفولاذقضبانبسحبالأسلاكوتصنعوالعدد.الملولبة

معالصغرفيالاخذةالتشكيللقممنسلسلةخلال

السحب.عمليةاستمرار

عملياتالفولاذأنواعمنكثيرعلىتجرىالتجهيز.

تمر،المثالسبيلفعلى.تغليفعملياتأوخاصةإنجاز

منخاصةبمراحلللصدأالمقاومالفولاذبعفأنواع

الجلفنة-ا:التغليفعملياتوأهم.والصقلالتجليخ

الكهربافط.2-التصفيح
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فلزمنرقيقةبطقةالفولاذسطحتغطيةهي.الجلفنة

تحسينعلىالمغلفةالخارصينطبقةوتعمل.الخارصين

الجلفنةعملياتعامكلفيوتجري.للتآكلالفولاذمقاومة

بكثرةتستخدمالتىالفولاذألواحمنالأطنانملايينعلى

وصهاريجالتسخينمسالكمثل،المنتجاتمنالعديدفي

استخداماالجلفنةأساليبأكثرعلىويطلق،التخزين

لفاتبمعالجةتبدأوهيالمنصهر،الفلزفيالغمسمصطلح

ث!ا)التسخينالتلدينعمليةأولأتجريالفولاذ.ألواح

أكثرمنتجاتعلىالحصولبهدفوذلكببطء(،التبريد

إلىبالمدلفناتالفولاذيحملالتلدينوبعدللانثناء.قابلية

فىذلكبعدالفولاذيمررثممنصهر،خارصينبهوعاء

ويلف.المغلفةالخارصينطبقةتتجمدحيثتبريدبرج

.ألواحصورةيقما!يأولفاتإلىالمنجزالمنتج

علىأخرىنلزيةمادةباضافةويتمبالكهرباء.الطلاء

شركاتوتستخدم.كهربائيتيارباستخدامالفولاذسطح

منضخمةكمياتإنتاجفيبالكهرلاءالطلاءالفولاذ

المقصدرة.العلبمنهتصنعالذيبالقصديرالمطليالصاج

فيطلق،بالكرومكهربائياطلاؤهيجريالذيالفولاذأما

المطليأغولادااستخدامويمكنالمقصدر.غيرالفولاذعليه

العلبتصنيعفىالمقصدر،الفولاذعنبدلآبالكروم

.أخرىوأوعية

الفولاذصناعة

بينجداومتقدمةمهمةمرتبةالفولاذصناعةتحتل

فيأساسيادوراالفولاذمنتجاتوتؤدي.العالميةالصناعات

والتعدينالتصنيعفيهابماالاقتصاديةالأنشطةمعظم

تعتمدكما.والزراعةوالنقلوالمواصلاتوالإنشاءات

الفولاذمنتجاتعلىالعالمدولكلفيالمسلحةالقوات

ينتج)سابقا(السوفييتيالاتحادوكانعملياتها.معظمفي

وتأتي،اليابانتليه،العالمفيالفولاذمنكميةأكبر

الثالثة.المرتبةفيالأمريكيةالمتحدةالولايات

ماوهوالفولاذ،صناعةالدولةتمتلكالدولبعضوفي

تكونالأخرىالدولبعضوفي،العامالقطاعباسميعرف

منعددوتصنعهتديرهحيثالخاصللقطاعملكاالصناعة

صناعةتكونالدولبعضوفي.المتخصصةالشركات

.الخاصوالقطاعالعامالقطاعبينمشتركةملكيةالفولاذ

لأهميةنظراإشرافبدونالفولاذصناعةالدولتتركولا

التيالدولوفياقتصادياتها.علىوخطورتهاالصناعة

الخاصللقطاعكاملاملكافيهاالفولاذصناعةتكون

الصناعة.هذهتنظيمفيوأساسيامهمادوراالدولةتؤدي

كبيرةبدرجةالفولاذتصنيعوحداتأحجاموتتراوح

والمصانع.صغيرةووحداتمتكاملةكبيرةمصانعبين

منواسيعمدىفيهايتوفرالتيهيالفولاذلتصنيعالكبيرة

لديهايوجدكما،كبيرةوبكميات،والأجهزةالمعدات

التمساححديدلاستخلاصالعاليةوالأفرانال!صكأفران

الدلفنة.وحداتوكذلكالفولاذ،تصنئوإنتاجوأفران

عشرةإلىطنمليونمنالمصانعهذهمعظمإنتاجويتراوح

الصغيرةالمصافيأماسنويا.الفولاذمنمتريطنملايين

كهربائيفرنمنالأحوالغالبفيفتتكونالفولاذللإنتاج

إنتاجويكونالفولاذ.قضبانلإنتاجووحدةالخردةلصهر

الفولاذمنمتريطنأ00).00منأقلالمصانعهذه

سنويا.

الأيديمنكبيرةأعدادالفولاذصناعةفىوتعمل

تقنيةفيالكبيرالتقدمأنمنالرغمعلىوذاك،العاملة

فىالعاملينعددفيكبيرتقلصإلىأدىأغولاذ،اصاعة

إنتاجفيالحديثةالتقنياتلاستخدامنظرا،الصناعةهذه

العمالمنالكثيراممتبدالتمحيثوتصنئالفولاذ،

فيالفولاذصناعةفىالعاملينمعظمويعمل.بالالات

وقائمونوإداريونمهنيونفهمالبقيةأما.والصيانةالإنتاج

فرصالفولاذمصانعوتقدم.والكتابيةالإداريةبالأعمال

ومهندسيوللفنيينوللمهندسينللكيميائيينممتازةعمل

فييعملكما(.الفلزاتعلومفى)الخبراء،الفلزات

.المبيعاتموظفيمنكبيرعددالفولاذصناعةشركات

الطرازقديمةالفولاذإنتاجوحداتفىالعملكانوقد

الخاطر.تكتنفهبهاالعملوكان،النفوسإلىمحب!غير

دولبعضفيموجودةالوحداتهذهبعضولازالت

منكثيرفيالحكوميةالتشريعات!اعدتولقد.العالم

الفولاذ،صناعةفيالعاملينصحةحمايةعلىالأقطار

الاتحاداتبعضساهمتكما،بسلامتهموأهتمت

وتحسينالعاملينأجوررفعفيالنقابيةوالتنظيماتالعمالية

بعيد.حدإلىالعملظروف

منالقريبينالناسحياةعلىالفولاذصناعةأفرانوتؤثر

وتؤديفيها.يعملونالذينوبخاصة،الأفرانهذه

الماءومصادرالهواءتلوثإلىالفولاذصناعةمخلفات

صناعياالمتطورةالدولمنكثيرسنتوقد.الجاريةوالأنهار

الفولاذمنتجيعلىالضغطومارستالقوانينمنالكثير

حدادنىإلىذلكوتخفيضالبيئةتلويثمنيقللوأحتى

ممكن.

الدولترتيبيأتيالفولاذ.إنتاجفيالرئيسيةالدول

السوفييتيالاتحادكان:يلىكماالفولاذإنتاجفيالرئيسية

إلىتفككعندماأم199عامحتىالطليعةفي)سابقا(

واحتلت،الثانىالمركزفياليابانثم.مستقلةدول

الاتحادتبوأولقد.الثالثالمركزالامريكيةالمتحدةالولايات

منتصفمنذالفولاذإنتاجفيالأولالمركزالسوفييتى
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اليابانفإنالراهنالوقتوفي.العشرينالقرنسبعينيات

الأمريكيةالمتحدةفالولاياتالصينوتليهاالطليعةفيتأتي

التاسع.المركزفيوأوكرانياالرابعالمركزفيروسياثم

فىاستمرتقدالسابقالسوفييتيالاتحاددولوكانت

علىجاهدةعملتأنهاكماالفولاذمنإنتاجهازيادة

وأفرأن،الكوبائيةالأفرانبإقامةالمنتجالفولاذنوعيةتحسين

جمهوريةوتعد.الجديلةووحداتالقاعديةالأكسجين

بينوالفولاذللحديدمنتجةمنطقةأهمأوكرأنيا

)سابقا(.السوفييتيالاتحاددولجمهوريات

صناعةتوسعتام089إلىام059منالفترةوفي

المركزلتحتلاليابانوقفزتكبيرا،توسعااليابانفيالفولاذ

وقدالفولاذ.إنتاجفيالرئيسيةالدولترتيبفيالثانى

طنمليون5.4منالفترةهذهخلالالفولاذإنتاجارتفع

فيمتريطنمليونأ90منأكثرإلىليصلسنويامتري

ثمانيةببناءاليابانيةالفولاذشركاتقامتوقد.السنة

طنملايينتسعةمنهاكلطاقةيبلغجديدةمصاؤ!ولاذ

أحدثاليابانيةالفولاذمصانعوتستخدم.السنةفيمتري

منإليهتوصلماواخرالفولاذ،لتصنيعالعالميةالتقنيات

إلىالفولاذاليابانتصدرلهذاونتيجة.ومعداتأجهزة

منالرغمعلىوذلك،منافسةوبأسعارالعالمأنحاءمعظم

اللازمةالأوليةالموادلجميعاليابانيةالفولاذشركاتاستيراد

اليابانفيالفولاذمصانعمعظموتقع.الصناعةلهذهتقريبا

هونشولجزيرةالجنوبياسماحلمنبالقربالبلادوسطفي

اليابانية.الجزرأكبر

إلىالفولاذإنتاجعلىالمتحدةالولاياتقدرةوتصل

مستوىولكنممنويا.متريطنمليون181حوالي

الاقتصاديةللظروفطبقامتذبذبفهو،ثابتغيرالإنتاج

انتعاشأوركودمنالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالمحلية

معدلاتزيادةعندالفولاذعلىالطلبويزداد.اقتصادي

،الاقتصاديوالنموالانتعالقحالةفيوالتصنيعالإنشاء

،الاقتصاديالركودحالةفيالفولاذعلىالطلبيقلبينما

سلئاتنعكسالتىوالتعميرالإنشاءمعدلاتتتدنىحيق

فىالفولاذإنتاجبلغولقدالفولاذ.إنتاجمعدلعلى

منالثمانينياتمنتصففىالأمريكيةالمتحدةالولايات

لمشويا.متريطنمليون74العشرينالقرن

الإنتاجثلثيمنأكثرأمريكيةولاياتخمعرتنتج

طبقامرتبة،الولاياتوهذهالفولاذ،منالأمريكيالقومي

وأوهايوإنديانا:هىالفولاذ،إنتاجمنكميةلأعلى

جمئشركاتوتمد.وإلينويوميتشيجانوبنسلفانيا

لصناعةاللازمالحجريبالفحممصانعهاالأمريكيةالفولاذ

الحديدخاممنحاجتهاثلثحواليتستوردأنهاإلاالكوك

أمريكادولوبعض،الإفريقيةالدولمنوعددكندا،من

أيضاالأمريكيةالفولاذشركاتتستوردكما.الجنوبية

والمنجنيزوالكوبالتالكروممثلالمهمةالسبائكيةالعناصر

العالم.منمختلفةدولمن

القرنمنالتسعينياتبدايةفي.الأخرىبعفالدول

المنتجةالدولترتيبفيالصينموقعارتفعالعشرين

وينتج.ام499عامالثانيةثم،الرابعةالمرتبةلتحتلللفولاذ

الدولة.منالشرقيالجزءفيالصينفيالفولاذمعظم

المنتجةالدولترتيبفيالخامسالمركزألمانياوتحتل

منطقةفيألمانيافيالفولاذإنتاجمعظمويتركزللفولاذ،

فيمراكزسبعةالأوروبيةالدولوتحتل.الصناعيةالرور

الذكر.سابقةالخمسللدولالتاليةالعشرالدولترتيب

وتشيكوسلوفاكياوبولنداوفرنساإيطاليا:الدولهذهومن

يومفىكانتالتيبريطانياقبلالدولهذهوتأتي)سابقا(.

رغمالفولاذصناعةفىوالرائدةالقائدةالدولةالأياممن

إنجلتراشرقشمالفىالقائمةالضخمةالفولاذصناعة

ويلز.وجنوي

نطاقخارجالفولاذإنتاجفيالرئيسيةالدولوتشمل

وكندا.الجنوبيةوكورياالبرازيلمنكلأالأوروبيةالدول

000.05حوالىالكنديةالفولاذشركاتفىويعمل

الفولاذمنمتريطنمليون31حواليوتنئثندا،عامل

فيكندافيالفولاذلإنتاجالرئيسيالمركزويقع.سنويا

ضخمةكمياتكندافىوتتوافرأونتاريو.شرقيجنوب

بعضوكذلك،الحجريوالفحمالغنيالحديدخاممن

فيالمصادرهذهساعدتوقد.الأخرىالأوليةالمواد

البرازيلمنكلاأنإلا.قويةفولاذبصناعةكندااحتفاظ

علىالفولاذمنإنتاجهمافيتفوقتاقدالجنوبيةوكوريا

وتوجد.العشرينالقرنمنالثمانينياتمنتصفمنذكندا

لاإنتاجهاكانوإنللفولاذ،المنتجةالأخرىالدولبعض

تلكوترتبالذكر.سابقةبالدولالإطلاقعلىيقارن

بلجيكا:التاليالنحوعلىالفولاذمنلإنتاجهاطبقاالدول

وقدوأمشراليا.والمكسيكالشماليةوكورياإفريقياوجنوب

منذالعربىالعالمفيوالفولاذالحديدصناعةبدأت

أولتأسسحيث،العشرينالقرنمنالخمسينياتمنتصف

دولشرعتسنواتعدةوبعدبمصر.حلوانفيمصنع

منهاوالصلبللحديدمصانعافتتاحفيأخرىعربية

المنتجومعظم.والعراقوالجزائروسورياوالمغربالسعودية

الدولأغلبتشهدإذ،المحليألاستهلاكيكفيلايكاد

.كبيرةوإسكانتعميرمشروعات

تاريخيةنبذة

علىالتارفيقبلماإنسانتحصل.الحديديالعصر

العددصناعةفياستخدمهثمومن،لنيازكامنالحديد
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العديدفيتعنيحديدوكلمة.أخرىومكوناتوالأسلحة

قولهمعمتفقوهذاالسماء.منفلزالقديمةاللغاتمن

الحديد!للناسومنافعشدلدبأسفيهالحديدوأنزلنا):تعالى

جداقديمةفتراتفيالنيازكحديداستخدمولقد25.:

لاولكنالميلاد.قبلعامآلافأربعةإلىتصلأنهايعتقد

الحديداستخدامبدايةتبينمؤكدةأدلةأيتوجد

وأ،الأرضيةالخاماتمنوالاختزالبالصهرالمستخلص

.مرةلأولفيهالحديداستخلاصبدأالذيالمكانإلىتشير

بكمياتالحديدعرفمنأولهمالحيثيينأنويعتقد

عاموفيتركيا.باسمالانيعرففيماعاشواوقد.ضخمة

الحديدتصنيعكيفيةالحيثيوناكتشف..مق0041

هذهوحول.الحديديةوالأسلحةالعددتصليدوألعساليب

طرقاوالهندالصينمنكلسكانطورتقريبانفسهاالفترة

إلىالعالموصلوعندماالحديد.لاستخلاصوأساليب

القديمةالحضاراتمعظمكانتالميلادقبلالعاشمرالقرن

بدأوهكذاالحديد،تصنيعتقنياتإلىتوصلتقدحينذاك

.الحديديالعصرانظر:.الحديديالعصر

بالضحالةالأوليةالحديداستخلاصأفراناتسمت

يتموكان،الطاسةتشبهمجمراتهاوكانت.العمقوعدم

.الفرنمجمرةفيالنباتىالفحممعالحديدخامتسخين

خاميفقدالتسخينبدءعلىساعاتعدةمروروبعد

ويتحول،بهألمحيطالساخنالكربونإلىأكسجينهالحديد

يستخدميكنولم.لامعةصورةفىالحديدفلزإلىالخام

وفىمراراتسخينهيعادولكن،مباشرةالنابخالحديدفلز

القصيفةالشوائببقيةمنللتخلصطرقهشممرةكل

إعادةمنأم002عامنحوالحديدصناعوتمكن.الصلدة

وتصنيعلإنتاجالمستخلصالحديدوتبريدوتشكيلتسخين

النابخالمطاوعالحديدخواصكانتوقد.المطاوعالحديد

فيالمنتجالكربونيالفولاذخواصبعيدحدإلىتشبه

الحديثة.العصور

خلالالهواءنفثأنالحديدصناعتعلمماوسرعان

درجةكبيرحدإلىترفع،الفرنإلىودناتأوقصبات

تحسينفيالكبيرأثرهالاكتشافلذلكوكان،الحرارة

أداةالحديدصناعاستخدمبعدوفيما.المنتجالحديدنوعية

خلالالهواءبدفعيقوملكيراعليهأطلقجهازاأو

م007عامنحوالحديدصناعوتمكن.الفرنإلىالقصبات

أسبانياشرقيشممالفيالانتقعوهى-قطالونيامنطقةفي

استخلاصفرنلمجمرةصورةأفضلإلىالتوصلمن-

وكانكوركتلان،باسمعندئذالفرنذلكوعرفالحديد.

الداخلإلىويدفعالفرنقاعدةعنديضغطالهواء

كوركتلانإنتاجطاقةوبلغت.المائيةالطاقةباستخدام

.ساعاتخمسكلالمليفالحديدمنكجمأ06حوالى

السابقة.الأفرانإنتاجمنبكثيرأكبرالإنتاجوهذا

هـ،026)تالكنديإسحاقبنيعقوبحضر

والصهر،المزجبأسلوبالفولاذالحديدمنأنواعام(873

الزماهن،يسمىوكان،المطاوعالحديدمنكميةمزجفقد

وصهرهما)الشبرقان(الصلبالحديدمنأخرىوكمية

عننتجبحيثمعلومةحرارةدرجةإلىسخنهماثممعا

بينتتراوحالكربونمننسبةعلىيحتويحديدذلك

هـ،428)تسيناابنتحدثوعندما%.ا5،و.،ه

و،حجرينوعينإلىقسمهاالنيازكعنام(370

الراهن.الوقتفىالمتبعالتقسيمنفسوهوحديدي

الفولاذلتصنيعبسمرطريقة

الاساسيالاسلوبكالت

القرننهايةفيالفولادلصنع

وتوضح.الميلاديعشرالتاسع

الفولاد،لإنتاجوحدةالصورة

بشحنالعماليقوموفيها

محولإلىالمنصهرالحديد

الفولاذيصبونثمبسمر،

قوال!.فيالمنصهر
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رواد)الكيمياء:والمسلمينالعربعندالعلومانظر:

(.مؤلفاتهموأهمالكيمياء

الحديدتشكيلوأساليبطرقتتطورلمأوروبافيأما

بصورةمنالمسبةاستهلاكيةمنتجاتصورةفيالمنصهر

الثامنالقرنبدايةوفي.ام005عامحلولحتىمرضية

استخدامفيالبريطانيونالحديدصناعبدأالميلاديعشر

لنقصنظراالعاليةالأفرانفيالنباتيالفحممنبدلأالكوك

النباتى.للفحمالأساسيالمصدروهي،الأخشاب

الفحمتكويكمنتمكنمنأولداربىأبراهاميعد

إنتاجفيالكوكاستخدمثمومن،الكوكوإنتاجالحجري

مقاطعةفيكولبروكديلبلدةفيأم907عامالحديد

تمكنعشرالثامنالقرنأواخروفيإنجلترا.فيشروبشاير

أسلوبتحسينمنوحفيدهداربيأبراهامابنمنكل

هذهأعمالأدتوقد.الألممرةرببدأهالذيالتكويك

بريطانيافيبدأتالتيالصناعيةالثورةقيامإلىالعائلة

والالات.المبانيفياستخدامهثمومنالزهرالحديد،نتاج

ونشروهاالصناعاتهذهالأوروبيونالمهاجروننقلوقد

العالم.أرجاءفيذلكبعد

الفولاذمنكميةأولأنتجتالفولاذ.منإنتاجأول

.صغيرةكانتالمنتجةالكميةأنولو،الحديديالعصرفي

فيتقعالتيهيامنطقةمواطنوصنعفقدالمثالسبيلوعلى

كما.خاصةأسطوانيةافرانفىالفولاذالسودانشرق

ضخمةكتلالميلادقبل003عامنحوالهندفيصنعت

تسخينهاثمتشكيلهاأعيدالتيالإسفنجيالحديدمن

الخامسالقرنبدايةومعووتز.بفولاذمايسمىلإنتاج

الفولاذ.إنتاجمنأيضاالصينيونتمكنالميلادي

صغيرةكمياتالأوروبيونأنتجالوسطىالعصوروفي

كبيرةبدرجةشحيحةكانتالكمياتلكنالفولاذ،من

صانعتمكنام047عاموفي.التكلفةارتفاعإلىإضافة

اخمراعمنهونتسمانبنجامينيدعىبريطانيساعات

بعيدحدإلىتثبهوهيالفولاذ،ل!عةالبوتقةأسلوب

وقامووتز.فولاذإنتاجفىمتبعاكانالذيالأسلوب

المطاوعالحديدمنقضبانوتنقيةصهربإعادةهونتسمان

طريقةوكانتصهر(.)مراجلبواتقفيالنوعيةعالية

منكبيراقدراوتتطلب،بطيئةالفولاذلإنتاجهونتسمان

إنتاجيمكنهالاالبواتقأضخمأنإلىإضافة،الشاقالعمل

.الواحدةالمرةفيالفولاذمنكجم45منأكثر

الطرقأولىتطبقلم.الحديثةالفولاذصناعةميلاد

إلامقبولةوبتكلفةكبيرةبكمياتالفولاذلإنتاجالحديثة

باسمالطر!ةهذهوعرفتالتالشكلشر.القرنمنتصففي

هنريومطورهامخترعهااسمعلىوذلكبسمر،طريقة

حديدصانعتمكنولقد.بريطانىفولاذصانعوهوبسمر،

الأنشطةمنالهواءتلوثفيالتحكميعدالهواء.تلوثفيالتحكم

تححلهاالتىالأتربةوحمولة.الحديثةالفولاذتصنيعوحداتفيالمهمة

الغازيةالمحلفاتمنإزالتهاتمتأعلاهالصورةفيالموضحةالعربة

الفولاذ.إنتاخأثناءالمنطهلقة

منتقريبا،نفسهاالفترةفي،كيليوليماسمهأمريكي

دونالفولاذإنتاجفيبسمرلأسلوبمماثلاسلوبتطوير

منكلنجاحمنالرغموعلىبسمر.أبحاثبنتائجعلم

يكنلمجهودهماأنإلاالفولاذ،إنتاجفيوكيلىبسمر

موشيهروبرتاختراعمنالاستفادةدونالنجاحليكللها

فلزاتعالموموشيه.أم857عامفيإليهتوصلالذي

-الكربون-الحديدسبيكةإضافةأنوجد،بريطاني

أثناء،المنجنيزيالحديدتماسيحباسمالمعروفةالمنجنيز

وضبطالأكسجينإزالةعلىتساعدالحديدتنقيةعملية

المنتج.الفولاذفيالكربونمستوى

حديدصبعلىالفولاذلتصنيعبسمرطريقةقامت

كمثريوعاءفىالعالطالفرنمنالنابخالمنصهرالتمساخ

الحديدفيالهواءحقنثم،المحولباسميعرفالشكل

وبمجرد.المحولقاعفيمثبتةقصباتخلالمنالمنصهر

فإنالمنصهر،الحديدمعالمحولفيالمدفوعالهواءتلامس

وتؤديالحديد.شوائبمعبسرعةيتفاعلالهواءأكسجين

مفعولإلىبالإضافة،الشوائبمعالأكسجينتفاعلات

إلىالتمساححديدتحويلإلىالمنجنيزيالحديدتماسيح

.فولاذ

بأسلوبالفولاذتصنيعاختراعبراءةتسجيلتموقد

عاموفي.أم086عامبريطانيافيمخترعهاباسمبسمر
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حميعفىالويقةبهذهفعلياالفولاذإنتاجبدأام087

الأمريكية.المتحدةوالولاياتأوروباأنحاء

وتصنيعلإنتاجالمكشوفةالمجمرةفرنطريقةظهرت

أم6ء8عامففي.مباشرةبسمرطريقةانتشاربعدالفولاذ

فيوعاشانشآولكنهماالمولدألمانياالعلماء،مناثنانتمكن

اختراعمنسيمنز،وفريدريكوليمالأخوانهمابريطانيا،

الخلفاتالفرنهذأويستخدمالغاز.توليدإعادةفرن

إلىدخولهماقبلوالهواءالوقودمنكللتسخينالغازية

بييرهمافرنسيانأخوانتمكنأم864عاموفي.الفرن

بناهفرنفيالفولاذوإنتاجتصنيعمن،مارتنوأميل

إنتاجأسلوبعلىيطلقولهذاسيمنز،شركةمهندسو

لتصنئالفولاذ،مارتن-مسيمنزطريقةالكيفيةبهذهالفولاذ

المجمرةفرنباممذلكبعدعرفتالتىالطريقةوهي

لإنتاجالمكشوفةالمجمرةطريقةتميزتوقد.المكشوفة

السماتمنبعددالفولاذ،لإنتاجبسمرطريقةعنالفولاذ

،الخردةمنالفولاذلانتاجاممتخدامهاإمكانيةأهمها

التركيبفيكبيرةبدرجةالتحكمإمكانيةإلىبالإضافة

المجمرةفرنطريقةلمميزاتونتيجة.النابخللفولاذالكيميائي

محولاتوحدأتعددبدأفقدالفولاذ،لإنتاجالمكشوفة

محدودةوأصبحتأم019عاممنذالتناقصفيبسمر

الإنتاجفيقديماأنشئتالتيالوحداتظلتوإنالعدد،

العشرين.القرنمنالستينياتحتى

إنتاجإمكانيةسعيمنزوليمأثبتم8781عاموفي

كميةلأنونظرا.الكهربائيالقوسفرنفيالفولاذ

أنهاكمامحدودةكانتالوقتذكفيالمتوفيةا!باء

الأسلوبهدااستخداميتمفلم،التكلفةباهظةكانت

عاموفى.الوقتذلكفيتجاريةبكمياتالفولاذلتصنيع

لإنتاجوحدةأولفرنسافيهيرولتبولأنشأأم998

ال!ئهربائي.القوسأفرانمنتجاريةبصورةفعلياالفولاذ

وفرنبسمرطريقتيظهوربعدالفولاذ.صناعةكلو

صناعةتوسعتالفولاذ،لتصنئوإنتاجالمكشوفةالمجمرة

تخلككانتبريطانياولأن.كبيرةبسرعةونمتالفولاذ

فىالعالمدولأكبركانتفقدالحديد،خاممنغنيةترممبات

كماعشر،التاسعالقرنمنتصففيوالفولاذ،الحديدصناعة

.المجالهذافيالتقنيالتقدمفيالعالمدولأكثركانتأنها

وحتىعشرالتالمحالقرنمنالثمانينياتبدايةومع

بناءمجالفىالظهورفىالأخرىالدولبعضبدأت،الان

منتصففيالجيولوجيوناكتشفحيثالفولاذ،صناعة

خاماتصغنيةترممباتالميلاديعشرالتاسعالقرن

المتحدةالولاياتفيالعظمىالبحيراتمنطقةفيالحديد

فيضخمتطورإلىألاكتشافذلكوأدى.الأمريكية

أندروأنشأوقد.المتحدةالولاياتفيأصفولاذاصناعة

لإنتاجضخممصنعأولأم873عامفيكارنيجي

منكلبدأتكما،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالفولاذ

فىالأخرىالأوروبيةالدولوبعضورولمسياوألمانيافرنسا

القرنبداياتوبحلولالفولاذ.لإنتاجكبيرةمصانعبناء

وألمانياالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنكلكانتالعشرين

دولةكلإنتاجوكانللفولاذ،المنتجةالعالمدولتتصدران

بريطانيا.إنتاجمنأكثرمنهما

منتجةأخرىدولظهرتام109عاموبحلول

أستراليابدأتكماوالأمريكتينآسيامنكلفىللفولاذ

الفولاذ.إنتاجفيام519عام

التاسعالقرننهايةفيالمنتجالفولاذمعظماممتخدم

القرنبدايةوفي.الحديديةالسككقضبانصناعةفيعشر

الطلبفيالزيادةلمقابلةكثيراالفولاذإلتاجزادالعشرين

كبيرةبسرعةنمتالتيالسياراتصناعةفيونجاحهعليه

إلىالأخرىالمنتجاتمنالكثيرحاجةإلىبالإضافة

حديثةطرقتطويرالفولاذإنتاجزيادةوصاحبالفولاذ.

أيفئاالتطورشملكما.الإنتاجيةزيادةفيهاروعىلإنتاجه

الفولاذوتشكيلالدلفنةلعملياتجديدةطرقإلىالتوصل

ذاتالجديدةالفولاذسبائكمنالعديداستنباطإلىإضافة

المتفوقة.الخواص

أم(،49-ءأ)939الثانيةالعالميةالحربوأثناء

مصايخععدافيماالعالمفىالفولاذمصانعمعظمدمرت

احتكرتلذلكونتيجة.ألامريكيةالمتحدةالولايات

العالمفيوأسواقهالفولاذإنتاجالأمريكيةالفولاذشركات

منالرغموعلى.الثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدلفترةكله

الأوروبيةالدولمنالكثيروأيضااليابانأعادتفقدذلك

القرنمنالخمسينياتفيالفولاذلإنتاجمصانعهابناء

الإنشاءحديثةالفولاذوحداتوتميزت.العشرين

أسلوبفيهابماالفولاذلإنتاجالتقنياتأحدثباستخدام

الجديلة.صباتطريقةواستخدامالقاعديالأكسجين

تفوقتحديثاأنشئتالتيالفولاذمصافيتحديثونتيجة

وكميةنوعيةفيأوروباوسطدولومصانعاليابانيةالمصانع

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالفولاذمصانععلىالإنتاج

القديمةالأ!اليبالمشخدامفياستمرتااللتينوبريطانيا

.الكفاءةمتدنيةوالمعدات

كبيرةبصورةبريطانيافيالفولاذصناعةوتقلصت

إنتاجلأساليبالمطورةالدولةكانتأنهامنالرغمعلى

فيأخرىدولةأيقبلكبيرةبكمياتلهوالمصنعةالفولاذ

الفولاذهيئةفيالبريطانيةالحكومةوتتحكم.العالم

الفولاذلصناعةالأساسىالمالكهىوالأخيرة،البريطانية

منالثمانينياتبدايةفىالهيئةأغلقتوقدبريطانيا.فى

لإنتاجالضخمةالمصانعمنكبيراعدداالعشرينالقرن
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أيضابريطانيافقدتتقريبا،نفسهاالفترةوفيالفولاذ.

الرغموعلىاستنزافها.بعدالحديدخاماتترسباتأفضل

نأإلابريطانيا،فيالفولاذصناعةتواجهالتيالمصاعبمن

القرنمنالثمانينياتفترةفيبدأتالبريطانيةالفولاذهيئة

لإنتاجالتقنياتأفضلوا!حتخدامأساليبتحديثالعشرلمحن

القطاعإلىالفولاذصناعةملكيةلنقلتمهيداالفولاذ

كلمنالرغموعلى.البريطانيالفولاذاسمتحتالخاص

بالغدورايؤدييزاللاالفولاذأنإلاالمصاعبهذه

البريطانية.التجارةحجممنمهماجزءاويمثلالأهمية

معدلانخفضالفولاذ.عشاعةفىالحديثةالتطورات

منالسبعينياتفيبشدةالمتقدمةالدولفيالفولاذإنتاج

هذهفىالعالميالاقتصاديالكسادنتيجةالعشرينالقرن

فيالفولاذإنتاجواجهتالتيالمصاعبورغم.الفترة

فياستمرالفولاذمنالعالمىالإنتاجأنإلا،المتقدمةالدول

فيالناميةالدولتوسعإلىأساساذلكويرجع،الزيادة

أمريكامنكلفيإنتاجهفيوالتوسعالفولاذمصانعإقامة

وآسيا.الجنوبية

كانت،العشرينالقرنمنالخمسينياتمنتصفوقبل

منحاجاتهاجميعتستوردالعالمفيالناميةالدولجميع

الدولبعضومنالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنالفولاذ

خمسينياتبدايةمعولكن.الأخرىالكبرىالصناعية

مصانعهاالناميةالدولمنكثيرأنشأتالعشرينالقرن

صناعةنموأثرولقدالفولاذ.منتحتاجهمالإنتاجالخاصة

وبخاصةكبيرا،تأثيراالناميةالدولعلى،شكبلاالفولاذ

وخاماتالطبيعىالغازمنكبيرااحتياطياتمتلكالتيالدول

فقدومصر.وفنزويلاالمكسيكذلكأمثلةومنالحديد،

الطيعيالغازمنكبيرااحتياطياتمتلكالتىالدولأقامت

بطرقالحديدلإنتاجمصانعالغنيةالحديدوخامات

الحديدذلكمنالفولاذأنتجتثمومنالمباشر،الاختزال

الفقيرةالدولوحتى.الكهربائيالقوسأفرانباستخدام

إنشاءفيحكوماتهاساهمتحديد،خاماتلاتمتلكالتي

الفولاذ.دلإنتا!حديثةمصانع

منالثمانينياتفيانشئتالتىالفولاذمصانعوتميزت

ذاتبمعداتمجهزةأنهاكماالتامةبالاليةالعشرينالقرن

الحوالمسيبأنواعمختلفتشغيلهافيتتحكمعاليةإنتاجية

المستخدمةالمتقدمةالحدشةالمعداتتطويرجاءوقد.الالية

الفلزاتعلماءكفاءةبينللتزاوجنتيجةالفولاذمصانعفى

ومبرمجي،الأجهزةفيوالمتخصصينوالمهندسين

علىالفولاذصناعةفىالباحثونعملكما.الحاسوب

لتحويلحديثةأساليبواستنباطجديدةطرقتطوير

تثمرأنأيضاالباحثونويأمل.كوكإلىالحجريالفحم

المباشرللاختزالجديدةأساليبإلىللتوصلجهودهم

فىالعملياتمنبكثيرالأجهزةهذهتقوم.بالحاسوبالتحكمأجهزة

الذيالحاسوبيلاحظانعاملانالصورةفيالفولاذ.تصنيعوحدات

ضخم.عالفرن!ييتحكم

إنتاجفيالحجريالفحمامشخدامإلىتؤديطرقوتطوير

الطيعي.الغازعنبديلاالفحميصبححتىالاختزالغاز

والمهندسونالعلماءمازالالجهودهذهإلىوبالإضافة

أفضلطرقلتطويروأبحاثهمجهودهمفيمستمرين

الفولاذ.منجديدةسبائكواستنباطالفولاذلصناعة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

فورسترروبرت،موشيههنريالسيربسمر،

ندروأ،كارنيجي

والفولاذالحديدوتشكيلتصنيع

الصهرالزخرفىالحديدأشغال

المعادنطرقالأنابيب

بالكهرلاءالطلاءالتقسية

علم،الفلزاتالتنبيط

اللحامالجلفنة

اللدولةالسبيكة

المسبكالسلك

المسماروالمصبوباتالصب

للصحدأالقابلغيرالصلب

لإشعاع

لجنوبيةامريكا

لبرازيل

كونيتلا

لتقنية

الصناعيةلثورة

صلةذاتأخرىمقالات

الجيريالحجر

الحديد

الصدأ

الحديديالعصر

الحجريالفحم

الكوك

الموادمتانة

المنحنيز

جبالسلسلة،ميزاكط

الهيماتيت
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الموفوععرعنا

والفولاذالحديدأنواع-أ

السبيكيالفولاذهـ-التمساححديد-أ

للصدأالقابلغيرالفولاذ-والزهرالحديدب-

الغددفولاذ-زالمطاوعالحديد-ج

الكربوكطالفولاد-د

الحديدخاممصادر-2

الحديدحامأنواع-أ

الحديدخامترمحباتب-

الحديدخامومعالجةتعدين-3

المعالجة-حالمكشو!التعدين-أ

الأرضسطحتحتالتعدي!-ب

الحديد؟يصنعكيف-4

المباشرالاحتزال-خالخامالمواد-أ

الحديدمنتجاتتصنيع-دالعالىالفردتشغيل-!

الفولاذتصنيعطرق-5

المكمتموفةالمجمرةفرن-حالقاعديالأكسجيناسلوب-أ

لعملياتحاصةأسالي!دالكهربائيالفرنأسلوب!-

التمقية

وتشطيبهالفولاذتشكيل-6

بالبثقالتشكيلهـ-الصباتسبك-أ

الأخرىالتشكيلأسالي!-والحديلةصب-ب

التجهيز-رالدلفخة-ج

بالحدادةالتشكيل-د

الفولاذصناعة-7

الفولاذإشاجفيالرئيسيةالدول-أ

الأحرىالدوللعضب

تاريخيةنبذة-8

أسئلة

العالي؟الفرنطريقةفيالمستعملةالحامالموادما-أ

الحديد؟ألواعم!نوعلأيالطبيعيةالخواصيحددالذيما2

العال!؟فيالحديدحاماتأكبرتكوتكيف-3

القابلةغيرالفولادسبيكةتكوي!فيالأساسىالعمصرما-4

للصدأ؟

المعروفة؟الثلاثالطرقبنمنالفولاذلصساعةطريقةأسرعما-5

الحديد؟لتشكيلالمعرودةالطرقأكثرما-6

الطريقة؟هذهطورتوأينومتى؟كيركتلانصتعرفذاما7

؟وحديديححرينوعير:إلىالنيازكقسمالعر!العلماءمنمن-8

الميناءوتعتبر.تهامةسهلفيتقعيمنيةمدينةالحدددة

وخط41و5عرضدائرةالتقاءعندوتقع،لليمنالرئيسي

الهجريالثامنالقرنإلىالمدينةتاريخيرجع.ش43طول

للسفنمرسىاستخدمتثمصيد،منطقةاستخدمتحيث

هـ،029عامصغيراوميناءقريةثم،أم454هـ،984عام

البرتغاليةللسفنالجراكسةمطاردةعندوذلك،أم415

بنعامرابنالسلطانأيامالأحمرالبحرسواحلعندفاعا

ام884أهـ،103عاموفي.الطاهريعبدالوهاب

صنعاء،إلىومنطلقاللأتراكقاعدةالحديدةأصبحت

هـ،أ341عاموفيمهما.إداريامركزأبوجودهموأصبحت

تمكنثمالإنجليز،منالإدريسيمحمدتسلمهاأم239

.ام239أهـ،341عامعليهاالسيطرةمنيحىالإمام

متوسطيصلحيثصيفاحارمناخذاتالحديدة

الجويكونالشتاءفصلوفيم،35إلىفيهاالحرارةدرجة

والسكان.م02إلىالحرارةدرجةمتوسطويصلمعتدلأ،

والهنود،والإيرانيينوالأثيوبيينالعربمنخليط

إلىالحديدةمدينةسكانعددويصل.والأوروبيين

اليمنإلىالواردةالبضائعمعظمتأتي.نسمة0015571

يستقبلأنالميناءويستطيع،الحديدةميناءطريقعن

وتوسيعه.تطويرهتمحيثالثقيلةالبضائع

صيدفيالحديدةفيالاقتصاديالنشاطيتركز

العديدفيهاويوجد.الختلفةالتجاريةوالأعمالالأسماك

والمكاتبوالثانيةالأولىالدرجةفنادق:مثلالخدماتمن

بأحجامهاالطائراتلاستقبالومطار،السياحيةوالوكالات

والأسواقوالمطاعمالبنوكمنالعديدأيضاوفيها.الختلفة

المركزية.

منالصخريالملحوالمواشىوالجلودوالبنتصديريتم

بعدةالحديدةترتبطكما،الخارجيالعالمإلىالحديدةميناء

بصنعاءترتبطحيث،اليمنمدنببقيةتربطهامعبدةطرق

عناسسعوديةالعربيةبالمملكةالحديدةوترتبطمعبد،بطريق

وترتبط.السعوديةالمدنوبينبينهايربطلمساحلىخططريق

معظمتقع.وجيدةمعبدةبطرقتعزومحافظةذماربمحافظة

وتتمتع،المدينةضواحيفيالحديدةفىالصناعيةالمنشآت

فيالمنتشرةالحرفيةوالأعمالالصناعيةالمؤسساتبوجود

القديمة.الأحياءفىوخاصةالمدينة

اليمن.:أيضاانظر

فيهتعرضخاصأوعاممتنزهالحيوان!حددقة

الكبيرةالحيوانحدائقمعظموتعرض.البريةالحيوانات

منوالبرمائياتوالزواحفوالطور،،الثدسةالحيوانات

الحيوانحدائقبعضتعرضكما،العالمأنحاءجميع

والحشراتكالعناكباللافقارياتوبعضالأسماك

الجميلةبحدائقهاالحيوانحدائقمنالعديدوتمتاز.الأخرى

الزائرتقودالتىالوارفةالأشجارتحفهاالتيوممراتهاالواسعة

اخر.إلىقفصمن

فكرفلقد.بالجديدةليمستالحيوانحدأئقوفكرة

أما.البريةالحيواناتعرضفيالعصور،أقدممنذ،الناس

للحيوانحديقةمنكبرىمدينةتخلولافتكاد-اليوم

.الصغيرةالمجتمعاتمنللعديدالحالوكذلك



المتحدةالولاياتفيالبريةللحيواناتالضحمدييغوسانمتنرهويتميزبهاالحيواناتوأنواعحجمهافيكبيرااختلافاتختلفالحيوانحدائق

)يسار(الصغيروسونوراأريزوناصحراءمتح!ويضم.الإفريقيةالفيلةهذهمثل،العالمأنحاءمنعديدةأماكنمنحيواناتيضمبأنه()يمين

السونورا.صحراءفييعيشالذيالقوطيومنهالقطالصحرأويةالحيوانات

ومنالعربيةالدولمعظمفيللحيوأناتحدائقوتوجد

الحيواناتوحديقةمصرفيبالجيزةالحيوانحديقةأشهرها

بالمملكةالرياضفىالحيوانوحديقةالسودانفيبالخرطوم

السعودية.العربية

وأشهرها،شهيرةحدائقالمتحدةالمملكةفييوجد

هذهوتحتوي.ريجنتمتنزهفيللحيواناتلندنحديقة

فيلهامثيللاحيواناتمنتشكيلةأكبرعلىالحديقة

فيوبسنيدمتنزهللحيواناتلندنحديقةويتبع.العالم

ويغطي.لندنشماليكم48ويبعدشايربدفوردمقاطعة

أكبرمنواحدةالحديقةهذهوتعدهكتار،ماثميالمتنزههذا

العالم.فيالحيوانحدائق

.للحيوانرئيسيةحدائقبضعأستراليافييوجد

الساحليةالتلالعلى-للحيواناتتارنجامتنزهفيتضمن

هذاويدير.حيوان000.4علىيزيدما-سيدنيلميناء

ويلز.ساوثلنيوالتابعةالحيوانحدائقلجنةالمتنزه

الحاليموقعهافيفهي،للحيواناتبيرثحديقةأما

منذهكتارا18مساحةعلىيمتدوالذيأسترالياغربفي

للحيواناتبيرثحديقةأصبحتولقد.أم898عام

فيالحيواناتفصائلخططتنطمفيرئيسيامساهما

القرودمنمجموعةلتربيةالناجحالبرنامجوإن.المنطقة

بالانقراضالمهددةالفصائلإحدىوهي-الجسمالضخمة

عالمية.شهرةله-بيرثحديقةفي

منعددأكبرأوكلاندحديقةتضمنيوزيلندا،في

بركانيصخرعلىالحديقةهذهوأنشئت.الحيوانات

حظيرةذللثفيبمااصطناعيةبيئاتعدةإنشاءبغرض

الببغاء-الكاكابوأوكلاندحديقةوتربي.للزرافعشبية

الذيالبنىاللونذاالكيويوطير-المشهورالنيوزيلندي

.الجزيرةشمالفىيعيم!

فيدسغولممانتحتضنالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

فيفيوجد،العالمفيللحيوانحديقتينأكبركاليفورنيا

008منحيوان3و002حواليدييغوسانحيوانحديقة

فيالمتنوعةالحيواناتمنمجموعةأكبروتضم،فصيلة

يحتلالذيالبريةللحيواناتدييغوسانمتنزهأما.العالم

هكتارا.728فيغطيالمساحةحيثمنالأولالمركز

الحيواناتحديقةحجميحددأنبالطعضرورياليس

أريزوناصحراءمتحفمثلا،فهناكأهميتها؟أوجودتها

بينمرموقامكانايحتلأريزونابمقاطعةتوسونفيسونورا

صغررغمالأمريكيةالمتحدةبالولاياتالفخمةالحدائق
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حدائقوتعطي.القطىالدبمشاهدةشيكاغومنلالقرب)يمين(لركفيلدحديقةلزوارويمكنالطبيعةعلىالمدنسكانتعرفالحيوانحدائق

.الحيواناتم!مختلمةأنواعولمسلمتماهدةللأطفالالعرصة)يسار(كىميلوشمقاطعةممتنزهالحيوانحديقةمتل،للأطفالالحيوان

منجلبتبالمتحفالحيواناتمعظمأنورغم.حجمه

الحيواناتعرضوأساليبطرقأنإلاالسونورا،صحراء

العالمحدائقدعاماوالإبداعالروعةمننالتبالحديقة

لتقليدها.

الحيوانحدائقاهداف

اختلافعلىالنالريستمتع.والتعليمالتسلية

بمشاهدةفيهايبتهجونإذ،الحيوانحدائقبزيارةأعمارهم

رؤيتها.بوسعهميكنلمحيوأنات

فحدائق،والترفيهالتسليةغيرفوائدالحيوانولحدائق

والمحافظةالطبيعةجمالإدراكفىالناستساعدالحيوان

الحيوانحدائقمنكثيروتقوم.الفطريةالحياةعلى

المدارسلطلابومحاضراتتعليميةبرحلات

الحيوانحدائقمعظمتضمكما،أخرىومجموعات

حيواناتحدائقهىخاصةحيوأناتحدائق،الكبرى

تتاحوربماالحيواناتفيهاالأطفاليلاطفحيث،الأطفال

بعضها.إطعامفرصةلهم

أمدمنذ،الحيوانحدائقظلتلقد.العلمىالبحث

ولقد.الحيوانلعلمحيةكمعاملخدماتهاتقدمبعيد،

طبائععنالكثيرمعرفةمنالحيوانعلمعلماءتمكن

فيالحيواناتتلكدراسةبفضل،الحيواناتوأمراض

بحدائقالحيةالحيواناتدراسةزودتكما،الحدائق

الحيوانعلمعلماءمنها،ماتماوفحصالحيوان

وتمثل.الحيوانجسمومهامبتركيبالمتعلقةبالمعلومات

فيوجد؟الحيواناتعنحقائقتجميعمراكزالحيوانحدائق

فىالحيوانبعلمتتعلقمكتبةأكبرمثلا،،لندنحديقةفى

علمسجلالمكتبةتلكنشرتأم864عامفمنذ؟العالم

فيكتبماكلعلىيشتملسنويفهرسوهو،الحيوان

العالمأنحاءفيالعلماءيستعمله،الحيوانعلممجال

الختلفة.

الفطريةالحياةحمايةأصبحت.الفطريهالحياةحماية

استيلادعمليةوتتيح،الحيوانحدائقوظائفأهمإحدى

منلكثيرالوحيدةالبقاءومميلةالأسرفيالحيوانات

الفصائلوشبهالفصائلباستيلادالحيواناتفصائل

،الحيواناتهذهتعادأنأملعلىبمالانقراف،المهددة

هذهمثلساعدتولقد.الفطريةحياتهاإلىما،يوما

منها،الانقراضمنالحيواناتمنعددإنقاذفيالتربية

الحيواناتمنوغيرهاهاوايجزروإوزةالأوروبيالثور

جزروإوزةالأورويالثورإعادةبالفعلتمتكما،النادرة

استيلادبرامجتساعدوقد.البريةالطبيعةإلىهاواي

النادرةالحيواناتبعضإنقاذفىبالحدأئقالحيوانات

الأجسامالضخمةالسحالىمث!!بالانقرأض،والمهددة

والببور.القزمالنهروأفراس

!بمجمو

3؟كا-
؟سس

-ى!

--
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الحديقةبحيواناتالعناية

نفسحياةعنالحيوانحدائقحيواناتحياةتختلف

الحدائقحيواناتتتلقىفمثلا.البراريفيالحيوانات

مدربونحرأسويقوم.طبيةورعايةوعنايةمنتظمةوجبات

الحديقةامناءيقومكما،الحيواناتحاجةوتلبيةبتوفير

لاالحديقةحيواناتأنكما،الحيواناتومتابعةبمراقبة

تأكلهاأنيمكنالتيالمفترسةالوحولقأعدائهامنتخاف

الاخر.عنبعيدامنهاكليحفظإذصغارها،تأكلأو

الحديقةدأخلالحياةمزاياتنقلبقدأخرىناحيةمن

السلامةسبلوتوفيرالدائمةفالعنايةوأضرار؟مساوئإلى

كثيراتدفعكما،يقظةأقلالحيواناتتلكتجعلبالحديقة

منفصائلمجموعةأنكما،العصبيةأوللخمولمنها

الحدائق.داخلتتوالدلاالحيوانات

حياةعنالناجمةالمشاكللمعالجةمنشاتعدةهبت

علممتخصصوصممفلقد،الحدائقداخلالحيوانات

جديدانوعا-الحيواناتبسلوكمعرفتهممستغلين-الحيوان

الطبيعىالتصرفعلىالحيواناتيشجعالحيوانحدائقمن

أكثرحيواناتذلكعنونتجت.البريةالحياةفىكما

داخلتتوالدالتيالفصائلعددازدادكماونشاطا،حيوية

.الحيوانحدائق

عديدةأصنافاالحيوانحدائقتعرض.الحيوانماتعرض

شحيوعاالطرقأكثرأحدفيستغل.الطيعيةالظروفمن

المائي.الخندقفكرةوهي،الطبيعةعلىالحيواناتلعرض

الدبمثل،الضخمةالأحجامذاتالحيواناتلأنفنظرا

تحتاجفلابعيدةمسافاتالقفزبإمكانهاليسوالببر،والأسد

هذهعرضيمكنلذا،أقفاصفيلحبسهاالحيوانحدائق

عميق.مائيخندقبهيحيطمكشوففناءفيالحيوانات

بصورةالتصردتللحيواناتهذهالعرضطرقتتيحولا

أفضل.بصورةبمشاهدتهاتسمحبل،فحمسبطبيعية

الحيوأناتوبعض،الجبالوأسودالرقطاءالنموروتحفظ

.كالعادةأقفاصفيالطويلالقفزتجيدالتيالأخرى

ومعداتالنباتات،الحيواناتعروضمنعددتشمل

تخففالمناظروهذه،المياهوشلالاتالسباحةوبركاللعب

كما،الحبسفيالحيواناتيصيبالذيوالسأمالملل

طبيعية.بطريقةالتصرفعلىأيضاالحيواناتتشجع

ولقد.للزوأحفبارداحاجزاالعرضأساليبوتتضمن

هذهببلجيكاأنتوربلمدينةالتابعةالحيوانحديقةابتكرت

البرودةشحديدةمنطقةوجودفىتتلخصالتىالطريقة

منالزواحفأنوبما،المشاهدينعنالزواحفتفصل

حرارةدرجةعلىالمحافظةتستطيعلا-الباردالدمذوات

المنطقةتدخللاسوففبالتالي-باردمحيطفيأجسامها

بها.المحيطةالباردة

منقريبةمناطقفيتعيمقميلووكيمقاطعةحديقةفيوالأيائلالببور

الزوار.يراهلاعميقخندقبينهمايفصلحيثلعضها،

واسشجابالبوممنهاكثيرةأخرىحيواناتهناك

الذنب(طويلالقردةفصيلةمن)حيوانوالليمورالطائر

عديمةتظهرماوغالئافقط،الليلأثناءنشطةعادةتكون

حدائقمنبضعاأنإلا.الحيوانحدائقزوارأمامالنشاط

تلكمشاهدةفييساعدإضاءةنظامالانيستخدمالحيوان

نورالليلفييسلطحيث،الليلظروفتحتالحيوانات

كعادتهاللنوميدفعها،الحيواناتأقفاصفىساطعأبيض

الحديقة،الزواريؤمحينماالنهار،ساعاتوفيالنهار.في

لاألوانوهي،اللونأزرقأوأحمربنورالأقفاصتضاء

فيتصرفهاكعادةفتتصرفتكتشفها،أنالحيواناتتكاد

الليل.

الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتأواخرخلال

المركباتقيادةيمكنالتيالحيوانحدأئقتطويرتم

،أقفاصفىالحيوانالحدائقهذهتعرضولاخلالها.

.الفرأشعنبعيدةالمفترلممةالوحولقتبقىولكن
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وأحافلةفىأوممياراتهمفىالحديقةعبرالزوارويركب

تتمتعاضوعاهذامنالمنظمةالحدائقوفىقطار،

تحشدبينما،واسعةطبيعيةأوضاعفىبالعيشالحيوانات

هومماأصغرمساحاتفيالحيواناتأخرىحدائق

التقليدية.الحدائقفيمألوف

التىالحيوانحدائقالفويةالحيواناتمتنزهاتتشبه

فيالحيواناتتحبسلاإذخلالها،المركباتقيادةيمكن

مساحةأكبرالفطريةالحيواناتمتنزهاتأنغير.أقفاص

إلىإضافةخلالها،المركباتقيادةيمكنالتيالحدائقمن

عرضفيرغبةأقلتكونالفطريةالحيواناتمتنزهاتأن

الحيواناتمتنزهاتتستخدمالغالبوفيحيواناتها،

المحيطتتيحإنهاإذ،للحدائقالحيواناتلتربيةمزارعالفطرية

لمحىالحيوأناتوتتجول.الحيواناتلتناسلالمطلوبالطبيعي

إشرافتحتواسعةمساحاتفيالضخمةالمتنزهاتتلك

الحيواناتمتنزهاتنجحتولقد.الحدائقأمناءومراقبة

القرنووحيدالتشيتامثل،الحيواناتبعضتربيةفىالفطرية

التقليدية.الحيوانحدائقفىمرضيةبدرجةتتكاثرلاالتي

المتحدةبالولاياتكاليفورنيابولايةدسغوسانمتنزهوفي

واحدقضيبعلىيسيرقطاراالزواريركبالأمريكية

.الحيواناتلمشاهدة

الحديقةأماءأحديقدمابخراء.بعنايةتحظىالحيوانحدائقحيوانات

حيرسيحزيرةفى،دوريلحيرالدحيوانحديقة!يوليداغردالحليب

الحيوار.مطئحديقة!يالعناصرمتزنةحباترتط!.الريطانية

الخصصةالوجباتالحيوانحدائقمطالختعد.التغذية

كمياتوتختلف،حيوانأعلالغذائيةالحاجةأضغطية

فمثلاكبيرا،اختلافاللحيوأناتتقدمالتيالطعاموأنواع

تأكلبينما.الأسبوعفىواحدةمرةالزواحفبعضتطعم

اليومفيوجباتعدةالثدساتوصغار،معينةطيور

الواحد.

الأطعمة،منبأصنافالحيوانمطالحدائقتحتفظ

والبذورواللحوموالفواكهوالسمكالبيضلتضمن

الغريبةالأصنافببعضأيضاتحتفظكما،والخضراوأت

مثل،الطعاممكملاتوتستعمل.والديدانكالحشرات

التيالوجباتأنمنللتأكدالعظمووجباتالفيتامينات

كما،اللازمةالغذائيةالموادعلىتحتويحيوانأمملتقدم

شكلفيالأطعمةوبعضالكعكالحيواناتمنكثيريتلقى

الاطعمةمنمتنوعةخلطةعلىتحتويصغيرةكرات

ومكملاتها.

يتلقىفمثلابممعينةظروففيماحيوأنغذاءلختلف

قرونه،نموعندالصيففصلفيخاصاطعاماالأيلذكر

.والمرضعاتالحواملللإناثبالنسبةالحالوكذلك

ماالروادفيهايقدمأجنحةالحدائقبعضخصصت

فيالحيواناتإطعامويمنع،للحيواناتطعاممنتعده

وماوالفشارالحلوىتتسببقدإذ،الأماكنتلكغير

يلقيماوغالبا.الحيواناتمرضفيالأطعمةمنشابهها

والقصديرالورقلفافاتالزوارمنالعابثينبعض

ماإذاتموتربماأوتمرضقدالتيالحيواناتإلىوغيرها،

ابتلعتها.

الكبرىالحدائقكلإنالقوليمكن.الطبيةالعناية

الحيواناتبفحصليقومبيطريطبيببتوظيفتلتزمتقريبا

تلكأغلبأنكمامنها،المجروحأوالمريضومعالجةبانتظام

وروضة،متكاملةبيطريةمستشفياتبهاتوجدالحدائق

الأصغرالحدائقتوظفكما.الحيوأناتصغارلحضانة

الغرضلأداءالجزئيالتفرغنظامعلىبيطريينأطباءحجما

الحيواناتعلىالحدائقتحصلكيف

.الحيواناتتجارمنحيواناتهامعظمالحدائقتشتري

حدائقمناللازمةالعيناتعلىالحيواناتتاجرويحصل

صيدمحترفيبعضمنأوالتجارمنغيرهمنأوأخرى

إلىلديهالتيبالحيوأناتقائمةبارساليقومثم،الحيوانات

معبعضهاالحدائقتتعاملوقد.الختلفةالحيوانحدائق

.الحيواناتتبادلأوبشراءبعض

،الحيواناتبعضتوريدالحكوماتمنكثيرتحظر

فيتتسببقدالتيوتلكللخطرالمعرضةالفصائلخاصة

ك!!

-
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بهايمسكبينماالهنديةالأصلةللمسالصغارلبعضتتاحالفرصة

حدائقمعظموتبذل،لندنمنبالقربوبسنيدحديقةحراسأحد

.للحيواناتالصغارمعاملةحسنمنلتزيدجهدهاقصارىالحيوان

الحدائقعلىفيتحتم،وعليه،المواشيإلىالعدوىنقل

لماكمصدرالحيواناتتربيةبرامجعلىبشدةالاعتماد

منها.تريده

تاريخيةنبذة

حديقةأول-مصرملكة-حتشبسوتالملكةأنشأت

وبعد،.ماق005عامحوالطفيالتاريخعرفهاحيوانات

الذكاء،حديقة-وانغون-الصينإمبراطورأنشأعام005

706حواليمساحتهابلغتضخمةحديقةوهي

.مق004إلى.مق0001منالفترةوفى.هكتارأت

منوالصنوالهندإفريقياشمالمنالحكامبعضتمكن

ولقد.الحيواناتلتربيةالصغيرةالحدائقمنكثيرإنشاء

الحاكم.وسلطةثروةإبرازالحدائقتلكمنالغرضكان

كمقرعامةحدائقأنشأوافقدالإغريققدماءأما

الإضيقالطلابوكان،والنباتالحيوانحياةلدراسة

وكان.تعليمهممنكجزءالمحليةالحيوانحدائقيزورون

إلىإضافة،الخاصةالحيوانحدائقمنالعديدالرومانلدى

كانتالتيالبريةالحيواناتمجموعةمنكبيرعدد

وأ)مدرجالكولوسيومفىالداميةالمعاركفيتستخدم

.الكولوسيومأنظر:(.العامةللحفلاتكبيرمسرح

اقتناءوالنبلاءالملوكبعضأحبالوسمطىالعصورفي

منمجموعةالأوقاتمنوقتفيهناكوكانت.الحيوانات

الحديثةالحيوأنحدائقتطورتولقد.لندنبرجفيالأسود

البرية.الحيواناتمعارضمنوغيرهاالملكيةالمعارضمن

القرننهايةفيالشاملةالعالميةالاكتشافاتأعادت

رغبة،بالتعليمالزائدوالاهتمام،الميلاديعشرالخامس

يحضرونالمكتشفونوكان.الحيوانحدأئقفيالأوروبيين

هؤلاءوجدولقدالجديد.العالممنالغريبةالحيواناتمعهم

،ام951عامففي؟الحيواناتمجردمنأكثرالمغامرون

الهنودشيدهاضخمةحيواناتحديقةالأسبانأكتشف

بالمكسيك.الانيسمىمافىالأزتك

عددإنشاءتمتلتها،التيعاماوخمسينالمائتينخلال

معارضسوىيكنلمفبعضهابأوروبا،الحيوانحدائقمن

مثل،الحيواناتبعضعلىاحتوتالتيللوحوشصغيرة

وكئيبة.صغيرةحفرأوأقفاصفيالببرأووالألممدالدب

نألدرجةالروادمنكثيراشمئزازالوضعهذاأثارولقد

إلىالمعارضتلكتحولتالزمنوبمرورزيارتها.عنامتنعوا

منأوفرحظالقيتالتيالحيواناتمنأكبرمجمعات

للبحثمراكزالمنشاتهذهأصبحتولقد.العناية

الحيوانحدائقأولىإلىوتطورتللحيواناتومعارض

الحدشة.

حديقةهيموجودةمازالتللحيواناتحديقةأقدم

عامبالنمسافيينامدينةفيافتتاحهاتمالتيشمونبرون

عامبأسبانيامدريدحديقةأنشئتبينماام،765

.أم397عامبفرنساباريسحديقةوفتحت،أم775

أولرافلزستامفوردوالسيرديفيهمفريالسيرأسسولقد

دبلنحديقةأما.ام826عاملندنفيبريطانيةحديقة

التي-برلينحديقةوفتحت.ام083عامإنشاؤهاتمفلقد

عامألمانيافي-الحيوانسلوكبحوثفيرائدةأصبحت

فهي،الشماليةبأمريكاحيوانحديقةأقدمأما.أم484

تمالتينيويوركمدينةفيالمركزيبالمتنزهالحيوانحديقة

.أم865عامفيفتحها

كارلالألمانيالحيواناتتاجرابتكرأم709عامفى

وتم.الحيواناتلعرضالمائيالخندقأسلوبهاجنبك

المتحدةبالولاياتللأطفالحيواناتحديقةأولافتتاح

.أم389عامفيفيلادلفياحيواناتحديقةفيالأمريكية

لحدائقالأصليالنموذجبإنجلتراوبسنيدحديقةوتمثل

واسعةحظائرفيالحيواناتبهاتحفظالتيالمفتوحةالحيوان

.ام329عامفىفتحتحيث،المفتوحةالريفحقولفي
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حديقةهىالمفتوحالطرازمنأخرىحديقةوهناك

بالسويد.بورالمحباركن

العشرينالقرنمنالأربعينياتمنتصفبحلول

منعديدةفصائلأنالحيوانعلمعلماءفطن،الميلادي

وأدركت،البريةالحياةفيالانقراضخطرتواجهالحيوانات

بعضعلىالحفاظفيالمساعدةبإمكانهاأنالحيوانحدائق

لتربيةاللازمةالبرامجبإعدادبدأتحيثأعصائل،اتلك

السابقةالحيوانحدائقمعظمكانتولقد.الحيوانات

ممكنعددأكبرمنالأقلعلىواحدحيوانعرضتحاول

الختلفة.الفصائلمن

اثنينأوحيوانعلىيزيدماتمتلكقليلةحدائقوهناك

تربيةتطويرسياسةوبفضل-الانأما.النادرةالفصائلمن

بضع،الحيوانحدا!لىتمنكثيرتمتلك-الحيواناتقطعان

.الواحدةالفصيلةنفسمنحيوانات

السشالية(.)الحدائقالحدائقتنسيقانظر:.الزول!!

الجمهورلارتيادمخصصةأرضقطعةالعامةالحديقة

وقتلقضاءالعامةالحدائقمنكثيرويخصص.للتنزه

الميلاديعشرالتاسعالقرلىفىألسستيويوركفيالمركزيةالحديقة

المدينة.ضحيجوسطريفىمناحلتوفيروصممت

طبيعية.بيئةفيالاستجمامأجلمنأواللهوفىالفراغ

ثقافيةومناسباتلأغراضالعامةالحدائقبعضوتخصص

مساحاتوتختلف.قوميةأوواجتماعيةورياضيةوتربوية

التي،المدنأيبالحضر،أعائنةاالحدائقبنفيماالحدائق

القوميةوالحدائقواحد،هكتارعنمنهاحصلممساحةتقل

علىماتزالريفيةبمنطقةأوواسعفضاءفيتقعالتى

البحثويقتصر.الوطنيةالمتنزهاتانظر:.الأولىطبيعتها

.المدنفيالعامةالحدائقوصفعلىا،المقاهذهفى

بإدارةالقوميةأوالإقليميةأوالمحليةالحكوماتتقوم

أقطارمنكبيرعددفينظمهاعلىوالرقابةالعامةالحدائق

لبعضخاصاملكامملوكةخاصةحدايتهناك.العالم

بارتيادها.للجمهورملاكهالعضيسمحالأفراد،

،بالمدنالعامةالحديقةشيوعاالعامةالحدايتأنواعأكثر

فيالمتخصصالبساتينقسمعليهابالإشرافيقومالتى

الحديقةهذهفىويتوأفر،المحليةالسلطةأوالمحليالمجلس

متنفساللزواريضيفمما،الواسعةوالمساحةاليانعةالخضرة

طبيعيةبمشاهدوالممتمتاغا،المدينةجوعنوالتغييرللبهجة

ذاتها.المدينةقلبفي

!صلاىمم!ا

السعودية.العربيةالمم!!ة-الدمامفىفهدالللكحديقة
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فىللراغبينأماكنبالمدنالحدائقمعظمفيتخصص

علىبعضهايخصصكما،الطلقالهواءفينزهةقضاء

الحدائقبعضوتضم.العامةالميادينوقربالسريعةالطرق

بعضوفي.الرياضيةللألعابوميادين،للحيواناتفرعا

،والبحيراتالأنهارأوالبحارمنبالقربالكائنةالحدائق

،صغيرةمراكبفيالتجديفأوالسباحةللروادشسنى

مومميقية.فرقابعضهايضمكما

للمحافظةوالإقليميةالعامةالحدائقمنكثيرخصص

الكثيفةوالغاباتوالبحيراتوالجبالالهضابمشاهدعلى

التاريخية.والاثارالبريةوالوحولق

المنطقةأنالمؤرخينبعضيعتقد.تاريخيةنبذة

هي،العراقفيوالفراتدجلةنهريبينالواقعةالسومرية

عامحوالىالأولىالحدائقالإنسانفيهاابتدعالتى

لدىخاصوبوجه-الأولىالحدائقمعظم3كانتم

ومناطقللصيدمناطقعلىتشتمل-القدامىالفرس

كبارأوللملوكخاصةملكيةمعظمهاوكان.للنزهة

العامةالحدائقاولىولعلشخصيا.بهاللتمتع،الإقطاعيين

لحديقةمثالأولبأثينا،أجوراوتعد.اليونانفيتأسمست

والمناظراتالعامةللخطابةميداناوكانت.حضرية

الرياضية.والألعاب،السياسية

الحدائقأضح!الميلاديعشرالثالثالقرنفي

القرنومنذ.الأوروبيةالمدنشتىفىشيوعاأكثرالعامة

مسوراالمنازلمنكثيرأضحىالميلاديعشرالسادس

خبراءمهندسونالطبيعيةمشاهدهابتصميمقامبحدائق

مساحاتعلىالحدائقمعظمواشتملت.البستنةفنفي

وأقفاصاوأسواراطبيعيةومشاهدالغاباتمنواسعة

البرية.والحيواناتللطور

الحدائقأضحت،الميلاديعشرالسابعالقرنمنذ

يجدحيث،الزاهيةالخضراءالسندسيةبالبسطتزخرالعامة

الشاسعةالمناطقهذهوكانت.للاستجمامملاذاالناس

الحدائقوأضحت.والنافوراتالأشجاربصفوفزاخرة

بهيلوذمنتجعاوالعشرينعشرالتاسعالقرنينفيالعامة

المديخة.وصخبالمرورلحركةتجنباالرواد

فيتأسستالتيتلكالعالمفيالعامةالحدائقأشهر

صممهاالتيريجنتحديقةوتشملعشرالتاسعالقرن

منكلصممهاالتيالمركزيةنيويوركوحديقة،ناشجون

أيضالندنوتشتهر،فوكسوكالفيرتأولمستيدلوفردريك

،باركوهايدجيمسسانتحديقةمثلالملكيةبحدائقها

كنزنجتون.وحدائقسربنتين،المشهورةوبحيرتها

هندسة،الترويحبمالوطنيةالمتنزهاتأيضا:انظر

المناظر.

وترعىنباتاتهاتزرعحديقةالئباتيةالحديقة

أوبمركزتحيطماوعادة.والفنيةوالثقافيةالعلميةللأغراض

تقدمماوغالبا.النباتاتدراسةفيمتخصصعلميمعهد

استخداماتفيالكبارللدارسيندوراتالمعاهدهذهمثل

لمجعلمواأنللصغاريمكنبعفالحدائقوفي.النباتات

أكفاء.مدرسينأيديعلىالنباتاتعنالكثير

،كبيرةزجاجيةبيوتلهاالنباتيةالحدائقمنكثير

الأمربداخلهاوالرطوبةالحرارةدرجاتفىالتحكميمكن

والاجتماعبالنمومختلفةأقاليممنللنباتاتيسمحالذي

.محدودةمساحةفي

أنواعلبذورمصارفأيضاالنباتاتحدائقتستخدم

الطيعية.بيئتهافياندثرتالتيحتىأوالنادرةالنباتات

بلانتديجاردن،النباتاتحدائقأشهرمن

،نيويوركبمدينةنيويوركنباتاتوحديقةبباريص!

أصولوترجعبإنجلترا.بكيوالملكيةالنباتاتوحدائق

بحدائقتمتالتيالدراساتإلىأصلاالمطاطصناعة

.المطاطانظر:كيو.

المشجر.بمالزهارة:أيضاانظر

علميةلأغراضحصيصازرعتنباتاتعلىتشتملالنباتاتحدائق

لإفريقيا.زمبابويفيموتاريبمسطقةالحديقةهذهتوحد.وفنيةوتعليمية
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المناطة!لاتاتتتيح،للمدلىكيوبحدائقكالتى)الدليئة(المحميةالبيوت

،ردة.مناطقفىالحموالعالمليالدافئة

عادةويصنع.القدمدوقايةيدبسماأوالنعلهوالحداء

،نعالوللأحذية.ذلكوغيرالصناعيةأوالطبيعيةالجلودمن

لمعظمالعلويالجزءيمتدولا.كعوبذاتالأحذيةومعظم

الرقبةذاتالأحذيةأما.القدمرسغفوقماإلىالأحذية

الرسغ،فوقماإلىالعلويجزؤهايمتدللأقدامأغطةفهي

البارد،الطقسمنأقدامهملوقايةالأحذيةالناسويلبس

المريحة.غيروالأسطح،الحادةوالأكمياء

،الإنسانملابسمنمهماجزءاأيضاالأحذيةتعتبر

يتأثروقدصناعتها.وموادأشكالهافىالناسافتنلذلك

ينتعلونها.التيالنماذجفيببعضبعضهمالناس

استخداموبالإمكانالجلد.منالأحذيةمعظمتصنع

ذلك،فيبمابمالأحذيةلصناعةالأخرىالموادمنالعديد

كالبلاستيك.الاصطناعيةوالموادالخمل،وقماش،اقيل

والعادة،للمناختبعامادرجةإلىالأحذيةوأنماطموادتتنوع

الفلاحونيلبس،المثالسبيلفعلى.الأخرىالاختلافاتأو

رطوبةمنأقدامهمتحميثقيلةخشبيةأحذيةهولندافي

خارجالأحذيةاليابانيينمنالعديديلبسبينما؟الارض

.المنزلداخلطريةأخفافلبصيفضلونولكنهم،المنزل

غيرللأقدامأغطةالمناطقبعضفيالناسيلبمه!ماوغالبا

الحار،الصيففصلأثناءالصنادلفيستخدمون،الأحذية

البارد.الشتاءفصلفيالدافئةبالجزمويستبدلونها

لاستخداماتها،تبعا،الأحذيةتنقسم.الأحذيةأنواع

الموضة،وأحذية،العاديةالأحذيةأ-:هى،أنواعأربعةإلى

العملأحذية3-الرياضيةالأحذية2-الرسميةوالأحذية

.الأقدامتشوهتعديلأحذيةأو،الطبيةالأحذية4-

الرسمية.والأحذيةالموضهوأحذيةالعادلةالأحذية

وتجهزتقريبا.اليوميةالمناسباتلمعظمالأحذيةهذهتصنع

ذاتالأنماطتلكشماكلةعلىالعاديةالأحذيةمعظم

المقسين،وأحذية،أربطةبدونالتيحذيةكالأ،الأكعاب

أحذيةمظاهرأهمومن.اليوميللاستخدامالمتينةوالأحذية

أحذيةأما،اللسانفوقلهارباطوجودأجومىاالاستعمال

وأرباطلهافليسأربطةبدونالتيوالأحذيةالمقسين

.لسان

الحذاءنمطالنسائيةالموضةأحذيةمعظماتتخذ

متوسطةأومرتفعةأكعابولها،الصندلنمطأو،الرسمي

الأحذيةهذهصناعةفىالمستخدمةالموادوتشمل.الارتفاع

والنسيجالنجودوقماشوالحريروالساتانالمطرزالق!اش

برباطللرجالالرسميةالأحذيةمعظاوتتميز.الخمل

وهوالصقيلالجلدأوالجلد،منمصنوعةوهي،علوي

.ولمعانبريقذوجلد

الرياضةلنوعتبعامتنوعةمظاهرلهاالرياضيهالأحذية

وأحذيةالأرضىالتنصكرةفأحذيةبهابممشمارسالتى

أنهاكما؟اللاعبينانزلاقتمنعالمطاطمنأنعاللهاالمدربين

أحذيةوبعض.الملعبأرضيةإتلافدونتحولأيضا

لعلوياءلحرا

الداحلىالمعل

الحارحيةالخياطةالداحليةالحياطة

البطا!

الكعبقاعدة

الكعب

المطالة-

الحارحمطالنعل

فيمعا،العلويةا!كحورةافيالمبينةالحداء،أجراءتوضع.الحذاءأجزاء

تتبتثمأولأللحذاءالعلويالقسمأحزاءتخاطحيثالأحذيةمصمع

المعل.يم
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بأشكالتصنعالأحذية

الصورةهذهتظه!.متنوعة

تعدالتيالأحذيةبعض

رواجاالأنواعاأكترمن

إلىاليسارمنوهي

رسمي،صندل:اليمين

البلاطأحديةمنحذاء

تنس،حذاء،لرسميةا

حذاء،الرقبةطويلحذاء

،علويلرباطمقسين

وحذاء،أربطةبدودحذاء

اليومي.للاستعمالمتين

ذاتالكريكيتلعبةوأحذية،الجولفلعبةوأحذية،الجري

أزرارالقدمكرةلعبةولأحذية.نعالهافيفلزيةنتوءات

مطاطية.أوبلاستيكيةأومعدنية

منوذلك،بالعملخاصةأحذيةتلبس.العملأحذية

ومعظم.الأعمالمنعدةأنواعفىوالراحةالسلامةأجل

وتصئ؟طويلةلفتراتوتستخدم،قويةالعملأحذيةأنماط

مزودةأحذية،المصانعبعضفى،العمالويلبسالجلد.من

عندالإصابةمنللوقايةمقدمتهابداخلالحديدمنبأجزاء

حرفعدةفيالعاملونويحتاج.الصلبةبالأجزاءالارتطام

العديدويلبس.الانزلاقلمنعخصيصامصممةأحذيةإلى

وآخرين،المطاعموعمال،والممرضينالبريد،عمالمن

طويلة،لفتراتالمشىعليهميتعينالذينأولئكمنغيرهم

عليهم.للتيسيرطريةوسائدذاتبنعالأحذية

تشوهتعديلأحذيةباسمأيضاوتعرفالطبيةالأحذية

فىالراحةلتوفيرخصيصاالأحذيةهذهتصمم.الأقدام

.الأقدامشآليلأوالجلديةوالتصلباتالأقدامتورمحالات

وأ،المعوجةالأصالغحالةفيأيضماالأحذيةهذهوتستخدم

الأخرىالحالاتوكذا،مخلبهيئةعلىالمنحنيةالأصابع

تقويمأحذيةأنواعبعضوتتوفر.الانتظامعدمتمثلالتي

التقويمإمكانيةبداخلهامبنيةجاهزةكمنتجاتالتشوه

سبيلوعلى.للأقدامالشائعةالمشكلاتمعظملتناسب

كعبوجودالأحذيةهذهأنماطبعضمظاهرمن،المثال

القدم!!شادعلىليعملالنعلمنجزءتقوسأو،خاص

معين،لفردخصيصاأخرىتقويمتصئأحذيةكما.بقوة

تصنعكما،الطيبلوصفةتبعاالاخربعضهاويصن!

القدمهيئةلتنالسب،الأحيانبعضفي،الخاصةالأحذية

أيةأوالثآليلأوالجلديةالتصلباتذلكفيبما،بدقة

الضغطالأحذيةهذهتقللبحيث،نتوءاتأوانتفاخات

المشوهة.المناطقتلكعلى

يدوياالمصنوعةالخشبيةالأحذيةصناعةفىخبيرهولندافيأحذيةصانع

.القبقابجوفلحفرخاصةأدواتيستخدم-بالقباقيبالمعروفة-
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عدةإلىالأحذيةصناعةتحتاج.الأحذيةصناعة

هذهمعظمويحتاجأحيانا.عمليةعشرةاثنتىتبلغعمليات

مصممااولاويقوم.المهارةمنرفيعمستوىإلىالعمليات

بعملالأحذيةامصنعلصالحالعادةفىيعملالذيالأحذية

والموادالألوانانوعويقررالأفكار،منللعديدعاممخطط

ومن،الأحذيةمننماذجبعملالمصنعيقومثم.المستخدمة

للمشترينالنماذجعيناتبعرضالمبيعاتمسؤولويقومثم

بطلبالمششرونويقوم.الأحذيةبيعوأقساممحلاتفي

المصنع.منالاحذية

التفصيلنماذجبتصنيعالأحذيةمصنعفىالعماليقوم

التيالأحذيةمقاساتمنمقاسبكلخاصجزءلكل

بنماذجمستعينين-آخرونعمالويقومتصنيعها؟سيتم

منالعلويالجزءستكونالتىالأجزاءبقص-التفصيل

بعضهامعللحذاءالعلويالقسمأجزاءتوصلثمالحذاء.

ويوضع.اللصقطريقةباستخدامأوالخياطةبوساطةالاخر

من)شكلالتشكيلقالبعلىذلك،بعد،العلويالجزء

القالب،ش!صللإعطائهتقريبا(القدمبهيئةالبلاستيك

الجزءإلىالنعليضمثم،القولبةآلةباستخداموذلك

النهايةوفى.باللصقأوالخياطةبوساطةللحذاءالعلوي

عملياتلهوتجرىللحذاء،يضمأوالكعبيلصق

المتنوعة.النهائيةالتشطيب

الملائمةغيرالأحذيةتسببأنيمكن.والصحةالأحذية

العضلاتفىوالامالظهر،آلاممثل،عدةمشاكلللقدم

تسببأنفيمكن.الوقوفوصعوبة،والتعب،الحساسة

إلىوتؤدي،الأقدامتورمملحوظةبصورةالضيقةالأحذية

نأيمكنكماالأصابربموالتواء،الجلديةالتصلباتتكون

تلافىويمكن.اللحمفيالقدمأصالغأظافرانغراستسبب

وبصفة،الأحذيةشراءعندالحذربتوخىالمشاكلهذه

بسرعة،تنموالأطفالمعظمفأقدام.الأطفالأحذيةخاصة

قليلة.أشهرخلالالحذاءمنأكبروتصبجع

ملم02إلى51يعادلبفراغالأحذيةتحتفظأنيجب

للحذاء.العلويالجزءونهايةللقدمالأكبرالأصبعقمةبين

يجبولذلك،الأخرىمنأكبرقدملهمالأفرادومعظم

يقومعندماقليلايسيرأنالمرءوعلى.للقدمينالحذاءقياس

راحةوضمانملاءمتهمنأصلتأكدالجديد،الحذاءبقياس

الحذاء.فيقدميه

لوحتى،الموضةتسايرخاصةأحذيةالناسبعضيلبس

وعلى.بالقدمضارةأو،مريحةغيرالأحذيةتلككانت

أصابعسم5منأكثرالمرتفعةالكعوبتعيق،المثالسبيل

الأحذيةوتسبب.الأمامنحولهادفعهاخلالمن،القدم

حشرقمع(هيئةعلىالمسحوبة)الأحذيةالأماممنالضيقة

تمئأوتقلصأنويمكن.متراصبشكلالقدمأصابع

.القدمحركةمرونةالصلدةالمرتفعةالنعالذاتالأحذية

الاتسفالقدمبتفسلاتسمحالتيالأحذيةوتعمل

ولاتسمح.الأقدامحرارةرفععلى(القدمرطوبةبتسرب

القدمبتنفسالبلاستيكيةالموادمنالمصنوعةالأحذيةمعظم

الجلدية.الأحذيةتفعلكما

بدأمتىالتحديدوجهعلىيعلمأحدلا.تاريخيةنبذة

تكونأنالمحتملومن.مرةأولالأحذيةلبسالإنسان

أولأكياسهيئةعلىالحيواناتفراءمنالمصنوعةاللفافات

.الباردةالمناطقفيالإنساناستخدمهاللأقدامأغطة

أولالجلدأوالنباتأليافمنالمصنوعةالصنادلوكانت

محيطفياستخدمتالتىالأقدامأغطيةمنماعرف

مصريصلىل

(.مق0002)

ألماليلثسثه!أوحص

(الميلاديالعاشر)القرر

صي!ىشبتأوحص

ع!ترالسايع)القرن

(الميلادي

صبائأءاحد

عترالثاس)القرد

(الميلادي

يابانىققا!رومالىصمدل

الميلادى(الساسع)القرنالميلادى(الأول)الؤد

بر

!سى!رءحذا

عترالحامساغرلى)ا

(الميلادي

ح!

هولديءاحد

عشرالتاس)الؤن

(الميلادي

إبحليزيحرو

عئرالتاسع)القرد

(اطيلادي

نجليزي!ءاحذ

سدلساالقردا)

(يلميلاداعشر

!!--

الهمدشرقمنبالوج

عشرالتامى)القرر

(الميلادي

!ببر

لرأسأمريكيحداء

)القرنالمتسكلىمتلث

(الميلاديعشرالتاسع

التار!حنتراتحلالالموضةحددت.اللاضىمنالأحذيةبعض

مسايرةفيالناسرغبةأظهرتواغد.والنسائةالرجاليةالأحذيةنمط

العادية.عيرالأحديةسعديدةأكأاطاالموضة
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هذهمثلالقدماءالمصريوناستخدمولقد.الحارةالمناطق

الإغريقلبسوكذلك..مق0037سنةحوالىالصنادل

القدماءالمصريينأحذيةوكانت.الصنادلالقدماءوالرومان

بعضفيوناعمةطريةجلديةأحذيةوالرومانوالإغريق

خشبية،بنعالأحذيةالصينفيالناسولبس.الحالات

الإنسانولبس.السنينالافمنذالقماشأحذيةوكذلك

فقطليسالأحذية،المتعاقبةالتاريخيةالفتراتخلال

الاجتماعي.لوضعهوإبرأزاللأناقةأيضاولكن،للوقاية

أخرىتارةوكانتالموضةأنماطتارةالأحذيةسايرتولقد

وعلىالحاضر.يومنافييحدثكماتماماعنها؟بعيدة

الأحذيةشكلالنسائيةالأحذيةموضةأخذت،المثالسبيل

عشرالسادسالقرنبدايةفيالمستديرةالمقدمةذات

نفسه،القرنأواخرفيالمنخفضالكعبوأحذية،الميلادي

.الميلاديعشرالسابعالقرنفىالمرتفعالكعبأحذيةثم

وعلى-الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفحتى

فقد-الأحذيةموضةفيالعديدةالتغيراتمنالرغم

يدويةأدوات،رئيسيةوبصفةصناعتها،فياستخدمت

وأ،بأنفسهمصنعوهاأحذيةالنالرمعظمولبس.بسيطة

مقربةعلىيعيمقالذيالأحذيةصانعمنبشرائهاقاموا

المحسنةالالاتوطورت.المنازلبينمتنقلايتجولأومنهم

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففيالأحذيةلخياطة

منمجموعةإلىالأحذيةإنتاجتحولالتاريخذلكومنذ

لخياطةخاصةوأدواتالاتوظهرت.الصناعيةالعمليات

يدويا.السابقفيتتمكانتالتىالحذاءأجزاء

ماتسيليجر،آرنستجاناخترعأم،882عامفي

تشكيلالة،أمريكيمصئاحذيةفىالأحذيةعامل

لصناعةجديدةأخرىوألات-الالةهذهوأدتالحذاء.

القرنبدايةفيكبيرةبكمياتالأحذيةإنتاجإلى-الأحذية

فيكبيرخفضإلىللأحذيةالكبيرالإنتاجوأدى.العشرين

فى،الأحذيةصناعةعملياتمنالعديدوأصبحأسعارها.

عملبالإمكانأصبححيث،اليةأعمالأالحاضر،الوقت

ثمبالليزر،أجزاؤهاوتقطع،بالحاسوبالأحذيةتصاميم

هذهومكنت.الحاسوبفيهايتحكمخياطةبآلاتتخاط

للتغيراتالاممتجابةمنالأحذيةصانعىالتحسينات

الأحذية.أنماطفيالسريعة

.القبقابحذاء،،المقسين،المدبوغالجلد:ايضاانظر

الثلجفوقالسيرمنالمرءيمكنحذاءالثلج!اء

حذاءلأنممكنوهذا.فيهيغطسأندون)الجليد(،

ومعظم.كبيرةمساحةعلىالمرءوزنيوزع،الثلج

ويتراوحالأقل،افىسم09طولهايباالثلجأحذية

إطارمنمصنوعةوهي.لممم46وسم03بينماعرضها

!عء-خ،كا!!

منممهنرعةوهيالشكلالعريبةالتنسمضاربمثلتبدوالثلجأحذية

خشبى.إطارعلىمشدودةجلدمنسيور

طويل.بيضيشكلهيئةعلىومثنيةخفيفخشبى

الإطار.عبرالحيوانجلدمنسيورشدو!م

بحيث،قدميهاللابسيحركالثلجبأحذيةالسيروعند

اللابسويعطي.الثلجسطحبطولالثلجأحذيةتتزحلق

.خطوةكلمعالخارجباتحاهحركةالثلجلأحذية

الحذاء.عيسىانظر:.عيسىالحذاء،

عدىدلحفاظمحركبجذعتتصلثقيدةعجدةالحدا!

تديرالتيالقوةتكونحيثوتستعملتقريبا.ثابتةسرعتها

تعملالتيالمحركاتفىالدافعةفالقوى.ثابتةغيرالجذع

هذه.المحركأسطوانةفىانفجاراتسلسلةمنتأتيبالنفط

يزيدأحيانا.المحركلحمولةاللازمالدفعتنتجالتيهيالقوى

سرعةفتزيد،المحركلحمولةالحاجةعن،لحظاتفي،الدفع

تسارعوتمنعالزائدةالطاقةتمتصالتيهيوالحذافة.المحرك

وفي.السرعةفيالزيادة

القوىتصير،أخرىأوقات

بينالأسطوانةمنالدافعة

منأقل-وأخرىلحظة

الحالة،هذهفي.اللازم

الذاتىالقصوريحافظ

منالسرعةعلىللحذافة

وتقلالحاد.الانخفاض

عددزأدكلماللحذافةالحاجة

النفطى،المحركأسطوانات

بثمانيمحركمعفمثلا،

مايكونأنلابد،أسطوانات

.محركبجذعمتصلةحذافةطاقةكتمؤظاتا!-ف

.المحركسرعةتنظهمفهىتختزنهمماأقل،المحركدورة

.أسطوأناتبأربعمحركمع

مفتاحبمالبنزينمحركبمالبخاريالمحركأيضا:انظر

التشغيل.
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الرياضية.المسائلاختزالان!:.الحد!

أجطاأنواعمننوعا51يقاربماعدىيطدقاسمالحد!

المائيةأسنباتاتباالحذفسغذىالماء.فىيسبحالذيالصغير

بيضهالحذفويفقس.منقارهمنبحركةسناولهاالتيوالبذور

تح!التيالبحيراتوعلىالعذبةالمياهذاتالضحلةالبركفي

وتضرببسرعةتطيرالحذفوطيور.الكثيفةالنباتاتبها

تعلوشيءيخيفهاوعندما،سريعةمتلاحقةضرباتبجناحيها

الحذفطيورمعظمريم!لونيميلالماء.سطحفوقمنرأسيا

.اللونوداكنةفاتحةعلاماتت!صسوهالذيالبنياللونإلى

زاهية.ألوانذاترؤوسلهاالفصائلبعضفيوالذكور

تزينكثيرةألوانآسياشرقيشمالفيالبي!!الحذفولطيور

والبنى،الأسود،االلونمنوبقعخطوطعلىوتشتملرؤوسها

لأخضر.والأبيض!وا،البرتقاليلأصفروا

هوالشماليةأمري!طفيوالمعروفالمألوفالحذف

علىوأسعاانتشارامنتشروهوالأخفرالجناحذوالحذف

حواليطولهويبلغ.الأرضيةالكرةمنالشماليالجزءنطادتى

الكستناءشكلفيرأسالهبأنالذكرويتميز.سمء3

تحضنالتيهىوحدهاوالأنثىخضراء.بقعبهاوعيونا

ندرةالحذفأنواعأكثرومنالصغار.بتغذيةوتقومالبيض

غامقبنيرأسالنوعولهذانيوزيلندا.وموطنهالبنىالحذف

وهوالسريةإلىالطائرهذاويجنحبيضاء.حلقيةوعيون

الثلاثالفرعيةفصاللهومن.الليليالنشاطذاتالطورمن

حوالىهناكأنالمعتقدومن.الطيرانيمكنهافقطواحدة

برية.ماتزالأطيوراهذهمنطائر1)005

تشكيلهالذكررأسي!صسوآمسيا.شرقىشماليقطنالبيكالحذف

أخصر.،أليض،برتقالىأصفر،بمىأسود،:الألوانس

م(.656-؟هـ،36-؟)اليمانبنحذيفة

سروصاحببالعراقالفتوحصاحبجلي!!،صحابى

وأبوه،غيرهأحديعرفهمفلم،المنافقينفى!ثرواللهرسول

أحد.يوماستشهدالذيالعبسيجابربنحسل،اليمان

بهمأعلمهحيث،المنافقينأسماءيعلمحذيفةكان

يعرفونالصحابةوكان،خبرهمعلىوأستأمنهاللهرسول

منأحدعمالىأفي:الخطاببنعمرفسألهعنه،ذلك

.أذكرهلا:قالهو؟من:قالواحد.؟نعم:قال؟المنافقين

يحضرلاعمروكان،عليهدلكأنمافعزله:حذيفةقال

الأحاديث،بعضله.حذيفةبهايكنل!ميتعلىصلاة

أخيار.صحابةعنهوروى

أحدمنخطأأبوهفيهاوقتلأحداوأبوهحذيفةشهد

الراحمين،أرحموهولكماللهيغفر:لهمفقال،المسلمين

فيالرسولمعوحارب.المسلمينفقراءعلىبديتهوتصدق

الحديثكتيروكانحسنا،بلاءفيهاوأبلىالخندقغزوة

عابداالسلمفيوكان،أصحابهبهمذكرا،الموتعن

)كان:قالالذيوهومغوارا،فارساالحربوفىورعا،

الثرعنأسألهوكنتالخير،عناللهرسوليسألونالناس

خامسأوثلاثةثالثكانإنهقيل(.يدركنيأنمخافة

فتحالذيوهو،العراقفتوحاتفيسبقأصحابخمسة

معركةفيحسنابلاءوأبلى،والريوالدينورهمدان

صادقةوعزيمةحزمبكلقادهاحيث،الفرسضدنهاوند

قدوكان-مقرنبنالنعمانالمغوارقائدهاسقطأنبعد

عنالفتوعفتحسميتالتيالمعركةوأسفرت-عمرعينه

الاسرةحكمعلىقضتالفرسلجيوش!دمساحقةهزيمة

واختط،العراقمنطقةفىالتاريخوجهوغيرتالساسانية

شأنها.منوأصلحالكوفة

قليلة.بأشهرعثمانمقتلبعدمات

.مقرنبنالنعمانبممعركةنهاوند،أيضا:ان!

الكبيرةالحرائقإلىيشيرتعبيرالأدصئهال!حرائو

الحياةيهددكا،والشجيرات،والأعشاب،بالغابات

.عامكل،خاصةبصفةبألشراليا،والأملاك

إلىمكانمنالحرائقموسميختلف.الحرائقموسم

فيتحدثالاستوائيالشمالففىأستراليا،بقارةمكان

الرياحفصلفىمنهاأكترحرائقوالربيعالجافالشتاء

ويلزساوثونيوكوينزلاندجنوبوفي،الصيفيةالموسمية

قدأنهإلا،الربيعفىعادةذروتهإلىالحرائقخويصل

الحرائقأسوأتندلعالجنوبيةالمناطقوفي،الصيفإلىيمتد

اب!.الصيفأشهرخلالعادة

الأدغالحرائقتشبقد.الأدغالحرائقأسباب

معظميظنهمماأكثرحرائقيسببفالبرق،مختلفةلأسباب
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التىالمناطقفيالممتلكاتوتدمرالأرواحتهددالأدغالحصائق

تقوم.سيدنيمثلالكبرىالأستراليةالمدنمنبالقربالعاباتتكتنفها

فيأمشراليافىصيفكلالحرائقبمكافحةالمتطوعينمنكبيرةأعداد

.الخصوصوجهعلىالريفيةالمناطق

معظمعنمسؤولينيعدونالناسفإن،ذلكومع.الناس

عمد،عنتحدثقدالحرائقهذهوبعض،الأدغالحرائق

مصادفة.تأتيالحرائقهذهمعظمأنإلا

،موقدةنارأوثقابعوديتسببقدبعفالحالاتفي

تحدثقدأخرىحالاتوفي،بالأدغالحريقإحداثفى

أيضاوهناكالهواء،يحملهاجمراتأوشرربسببحرائق

المزارعينمنفكثيربمللحرائقرئيسيةعرضيةأسبابعدة

الشجيراتمنالأرضلتخليصنيرانايشعلون

أحيانايحدثوقد،ناريةحواجزلصنعأو،والأعشاب

حدوثعليهيترتبمما،سيطرتهمعنالأعمالهذهخروج

بأنابيبخللهناكيكونقدالأحيانبعضوفي،حرائق

فينطلق،الزراعةوآليات،والسيارات،القطاراتعوادم

منالمنطلقأصثررافإنكذلك.حرائقيسببقدشررمنها

نشرالاتفضلاتوبأكوام،النفاياتبمقالبموقدةنيران

الأفرانوتمثل،الحرائقإشعالفىسببايكونقدالخشب

والنيرانالخيماتنيرانفإنذلك،وبجانباخر.خطرا

الخلفيةبالأفنيةالنفاياتمنللتخلصأوللشواء،الموقدة

أيضاوالمدخنون،الأدغالحرائقتسببقدللمنازل

الهواءفىتضرمالتيالنيرانوكذلك،كثيرةحرائقيسببون

بأعواديلعبونالذينوالأطفال،الناريةوالألعاب،الطلق

عنفضلا،الحرائقلنشوبأسباباتمثلكلها،هذهالثقاب

قدالكهرباءبخطوطكهربائيخللوجودفإن،ذلك

الحرائق.بعضأيضايسبب

رئيسيةبصفةذلكيتم.الأدغالحرائقمكافحة

،مضخاتتحملومركبات،يدويةالاتباستخدام

معداتالإطفاءرجالويستخدمالماء،منقليلةوكميات

.الكبيرةللحرائق،المياهخزاناتمثل،ثقيلةالية

رجالونقل،الحرائقلكشفأحياناالطائراتتستخدم

الكيميائثةالموادوإسقاطالماء،لتسليطوكذلكالإطفاء،

لنقلأيضاالمروحيةالطائراتتستخدمكما،الحرائقعلى

ويعمل.الوعرةبالمناطقالحريقحافةإلىالإطفاءأطقم

ثلاثةالأخرىالحكوميةوالوكالاتالغاباتبخدمات

الأراضىلحمايةاستعدادعلىالإطفاء،رجالمنآلاف

ستةعددهاويبلغبمالمتطوعينمنالإطفاءفرقأما،العامة

ألف،ماثىأعضائهاعددفيتجاوز،فرقةوخمسمائةآلاف

الريف.منأضىمناطقفيالحرائقمكافحةيتولون

هذهأثريظل.الأدغالحرائقعلىالمترتبةالاثار

تتلفلملوحتىعديدةسنواتالغالبفىالحرائق

كما،خطرةبدرجةشأثرقدنموهامعدلأنإلاالأشجار،

تعريةعنهاينتجقدالأرضسطحمنالخضرةإزالةأن

النباتاتببعضالبذورإطلاقفىتتسببوالحرائق،التربة

الحيواناتمعظمأنومع.البنقسيةكشجيراتالأسترالية

قدالأمرأنإلاالانتشار،البطئةالحرائقمنالهربيمكنها

إلىالمنطقةحيواناتتعودأنقبل،سنواتعدةيستغرق

.المدمرةالحرائقبعدالطيعيةأعدادها

حرائقبأسترالياالكبيرةالحرائقمعظم.تاريخيةنبذة

شملتالتيالعشبيةالحرائقسلسلةأمثلتهاومن،عشبية

بنيو،الهكتاراتمنمليونينمجموعهافىبلغتمناطق

بفرجينياهكتارومليونام،269عامفيويلزساوث

عامبكوينزلآندهكتارملايينوثلاثة،ام449عام

بفيكتورياالأدغالحرائقأسوأحدثتوقد.ام059

.الميلاديالعشرينالقرنفيأسترالياوجنوبوتسمانيا،

فيماثلاام939يناير13تاريخمازالفكتورياوفى

اليومهذاففىالأسود،الجمعةيومباسمويعرفالأذهان

الجويةالظروفأسوأفيشخصاوممبعونواحدتوفي

تاريخ7مازالتسمانياوفي.الحرائقلحدوثالمحتملة

الثلا"ناءيومباسمويعرفبالأذهانعالفاأم679فبراير

لمبمعدل،هوبارتمدينةالحرائقاجتاحتوقدالأسود،

الوفياتمجموعبلغفقد،أستراليةلمدينةقبلمنيعرف

أما،مبنىوأربعمائةألفودمرشحخصا،وستيناثنين

الرمماديالأربعاءيومويسمىأم839فبراير61تاريخ

الأدغالحرائقألمموأإلىفيشير-الرمادإلىنسبة-

وسبعينواحداالوفياتمجموعبلغحيثبأمشراليا،

وعشرونوستةبفكتوريا،وأربعونخمسةمنهملثمخصا،

أستراليا.بجنوب

علم.،الغابات:أيضاانظر

ا!لوار!صيانةادشماريئ(،رراعة)1الزراعةانظر:.اوواظ

(.التر!ة)صيالةالطبيعية
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الحرامثلا،،هذهاحسمبكمحرقةتستحدم.راحةأكترالحياةوحعلأعمالهمالإنجازمتعددةلأسالي!الساسيستحدمهاالحرارة

ضوءا.يمتحلحيث!ماخناالفولادالحديدويصير.المطلوبالمحوع!يشكل

ةرلحراا

اررارةفىنفكروعندما.الطاقةأنواعأهممن6الحرار

به.نحسالحرارةتجعلناالذيالإحساسفىعادةنفكر

نحستجعلناربما،الحرارةشديداليومفي،المثالسبيلفعلى

حياتنافىالحرارةأهميةولكن.الراحةوعدمبالضيق

به.نحستجعلناالذيالشعورمجردبكثيرتتجاوز

بحذرالحرارةمنمحدودةبكمياتنحتفظأنويجب

أجسامناوتستخدم.الحياةقيدعلىنظلكىوإحكام

درجةتحفظالتىالحرارةكميةلتوليدنأكلهالذيالطعام

حرارةدرجةارتفعتفإذا.م537حوالىعندالجسمحرارة

إذاأو،الطبيعيةالدرجةفوقكبيراارتفاعاأجسامنا

نرتديونحن.نموتفلربماتحتهاكبيراانخفاضخاانخفضت

أالحرارالنبقيثقيلةملابسالبردموسمفي

ملابس،الدافئالطقسأثناءنرتديبينما

الحاجة.عنالزائدةالحرارةمن

يصاالذيالأقصىالحدأحديعلمولا

اداضالحرارةدرجةلكن.الحرارةدرجات

حردرجةأقلأما.الدرجاتبملايينتقدر

بالصفموتسمىإليها،الوصول

م.5173.52-

الم(تحتويلا،المطلقالصفردرجةعند

حتىاالفيزيائيونيتمكنولمأبدا.حرارية

افى:الصفردرجةإلىالأجساممنجسم



بعضعلىيحتوي-الأجسامأبردذلكفيبما-جسم

المطلق.الصفرانظر:.الحراريةالطاقة

ذإشتى،مجالاتفيمنازلنافيالحرارةونستخدم

الماءوتسخينالطعاموطبخالمنازلتدفئةفىنستخدمها

تجعلالتيهىالحرارةأنكماغسلها،بعدالملابسوتجفيف

تضيء.الكهربائيةالمصابيح

فتكادالصناعةفىالحرارةاستخداممجالاتأما

خاماتهامنالفلزاتفصلفينستخدمهافنحنتحصر.لا

الفلزاتصهرفيونستخدمها.الخامالبترولتكريروفي

بعضهاوضمهاوتقويتهاوتغليفهاوقطعهاوتشكيلها

تحضيرأوصناعةفيأيضاالحرارةونستخدم.لبعض

منتجاتوعدةوالمنسوجاتوالورقوالزجاجالأغذية

.أخرى

الالية،معداتناتشغيلفيأيضاالحرارةونستخدم

منكلمحركاتفيالمحترقالوقودمنتتولدالتيفالحرارة

القدرةتوفروالسفنوالصواريخوالسياراتالطائرات

الحرارةتحعلوكذلك.الالياتهذهلتحريكاللازمة

تزودناالتيالكهرباءوتولدتدورالضخمةالتوربينات

من،الأجهزةأنواعكللتشغيلاللازمةوالقدرةبالإضاءة

الكهربائية.القاطرةإلىالكهربائيةالرصاصأقلاممشحذة

وكيفيةوماهيتهاالحرارةمصادرالمقالةهذهوتتناول

وظفناكيف،كذلك،المقالةوتصفووظائفها.انتقالها

التىالاكتشافاتوتصفالأعمالبعضإنجازفيالحرارة

.الحرارةميدانفيتمت

الحرارةمصادر

تصدر.حرارةيعطيشميءأيهوالحرارةمصدر

والأ!اثالحياةعلىتؤثرالتيأونستخدمها،التيالحرارة

ةالحرارردمصا

تفاعلاتمنالحرارةتولدالشمس

لعيدةأعماقفيتحدثلووية

الجاةقواماللهجعلوقدبداخلها.

.الحرارةهذهعلىيعتمدالأرضفي

فركأودلكيولد.الاحتكالث

.حرارةآخربجسمجسم

إشالعلىالكشافونويتدر!

.بالاحتكاكالنار
153لحرارةا

-أ:هيرئيسيةمصادرستةمن،الأرضظهرعلى

4-والكيميائيةالتفاعلات3-والأرض2-والشمس

الكهرباء.6-والاحتكاك-وهالنوويةالطاقة

بعضهادونالمصادرهذهبعضفينتحكمنحن

الكهرباءمثلفيها،نتحكمالتيالمصادرونستخدمالاخر.

ولكننا.أخرىأشغالوفيالمنازلتدفئةفي،النوويةوالطاقة

سبيلفعلىفيها.نتحكملاالتيالمصادرمنأيضانستفيد

عليهمايعتمداللذينوالحرارةالضوءالشمستبثالمثال

عادةنتحكمالتيحتى،الحرارةمصادروكل.الحياةقوام

زمامها.أفلتإذاجسيمةأضراراتسببأنيمكنفيها،

منكثيراتتلف،كيميائيةتفاعلاتوهيمثلا،فالحرائق

.عامكلفيممتلكاتنا

نألهاقدرفلو.الأهمالحراريمصدرنا.الشمس

جزءويصل.الحياةفيهاوستنعدمستبردالأرضفإنتبرد،

ومع.الأرضإلىالشمسفىالمنتجةالحرارةمنجدايسير

الأرضعلىالحياةلاستمراريةاليسيرالجزءهذايكفيذلك

الحية.الكائناتأنواعولكللنا

والغلافوالنباتاتالأرضوسطحالبحاروتمتص

منكبيرةكمياتجمعويمكن.الشمسحرارةالجوي

الشمسيةالأدنرانمثلأجهزةباستخداأالشمسحرارة

تعكسمراياعلىالشمسيةالافرانهذهوتحتوي.الضخمة

.واحدةبقعةعلىلتركزهاواسعةمساحةمنالشمسأشعة

الحرارةمنكميةتنتجأنيمكنالشمسيةالأفرانوبعض

الصغيرةالأفرانتجمعأنيمكنبينماالفولاذلصهرتكفي

الشمسية،الطاقةانظر:.للطختكفيحرارةكمية

الشمس.

علىالحرارةمنكبيرةكمياتعلىتحتوي.الأرض

إلىالحرارةهذهمنجزءويتسرببباطنها.بعيدةأعماق

كبيرةكمياتعلىتحتويالأرضتولدالكيميائيةالتفاعلات

بعيدةأعماقفيالحرارةمنتغييراتبإحداثالحرارة

الحرارةهدهمنجزءوينفدبباطنها.فالنارالمواد.بعضفىكيميائية

.بركانيثورعندماالسطحإلى.كيميائىتماعل
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ماالبراكينمنالمنبعثةوالمادة.بركانسررعندماالسطح

بعيدةأعماقعلىالكامنةالحرارةصهرتهاصخورإلاهي

فىالموجودةالحرارةبعضوتتسرب.الأرضباطنفى

.فوارةحممشكلفىالسطحإلىأيضاالأرضباطن

تسخينهتميغلىبماءالخارجإلىالفوأرةالنوافيرهذهوتقذف

وقد.الأرضباطنفيالموجودةالساخنةالصخوربوساطة

فيالأرضعنالصادرةالحرارةاستخدامفيالناسبدأ

انظر:.أخرىأشغالوفيالمبانيوتدفئةالكهرباءتوليد

.البركانبمالفوارةالحمة

بعدةالحرارةتنتجأنيمكن.الكيميائيةالتفاعلات

مامادةفيهتتحدالذيالكيميائىالتفاعلويسمى.طرق

الحرارةالسريعةالأكسدةوتنتج.الأكسدةالأكسجينمع

وأالفحميحترقوعندما.اللهبلإشمعالتكفيبسرعة

الموادبعضتتحدآخر،وقودأيأوالطبيعىالغازأوالخضب

فتكونالهواءأكسجينمعالوقودذاكفيالموجودة

الذي،الكيميائيالتفاعلهذاوينتج.أخرىمركبات

ونارا.حرارة،بالاحتراقيعرف

منالناتجةفالنار.متعددةبأساليبالنارالناسويستعمل

والنار.الطخفىتستخدمالتىالحرأرةتولدالغازيالموقد

الأفرانفيالغازأوالوقودزيتأوالفحممنالناتجة

الناروتسخن.المبانىتدفئةفىتستخدمالمنزليةوالغلايات

عدةفىصياغتهاعمليةيسهلمماالاحمرارلدرجةالفلزات

مشاعلمنخاصةأنواعتوجدكذلك.مختلفةأشسكال

لقطعتكفىبمسخونةاللهبتولدأنيمكنالتقطيع

النار.أنظر:.الفلزات

مثالأالعربةمحركأسطواناتفىالبترولاحتراقويمثل

تجعلالتيالحرارةالعمليةهذهوتنتج.الاحتراقلعمليةآخر

تدفعوبالتاليتتمددالأسطواناتفيالموجودةالغازات

.لاحتراقا:نظرا.المحركتضغلأجزأءوضك

.الاحتراقلعمليةمثالأ،كذلكالحديد،صدأويمثل

كميةتكونبحيثببطءيحدث-الناربعكمي!-ولكنه

.الأكسدةانظر:.لهثينتجولاضئيلةالمولدةالحرارة

معبعضهاالكيميائيةالموادمنمعينةأنواعمزجوينتج

الكبرشيكحامضمزجإذافمثلا،.كذلكحرارةبعض

.الغليانلدرجةساخنايصيرالمزيجفإنالماء،معالمركز

،حرارةإلىالطعاميتحول،الحيةالكائناتكلوفى

التفاعلعمليةطريقعنحيةوأنسجةطاقةإلىباللإضافة

سلسلةوالأيض.الأيضأيضاتسمىوالتي،الحيوي

الحية.الخلايابهاتقوممتواليةمعقدةكيميائيةتفاعلات

الأيض.:انظر

منكبيرةكمياتتنتجأنيمكنها.النوويةالطاقة

منبدرجةالحرارةكمياتتطلقالنوويةفالأسلحة.الحرارة

حولموجودهوماكلتدمربحيثوالسرعةالكثافة

منالمنبعثةالحرارةفيالتحكميمكنولاسقوطها.مكان

الممكنمنولكننريد.كمامنهاللاستفادةالأسلحةهذه

للاستفادةكافببطءالنوويةالطاقةمنالحرارةتنتجأن

فيوذللثأخرىأعمالوإنجازالكهرباءتوليدفيمنها

النووية؟الطاقةانظر:.النوويالمفاعليسمىجهاز

.النوويالمفاعل

تنتجاخربجسمجسميحتكعندما.الاحتكاك

حرارةمصدرالأحيانمعظمفىالاحتكاكويمثل.حرارة

التيالحرارةفمثلاالأشياء.يتلفربمالأنهفيهمرغوبغير

ربماببعضبعضهاأجزاؤهاتحتكعندماآلةأيةفىتنتج

التشحيمزيتيوضعولذاالأجزاء.هذهتآكلإلىتؤدي

زيتوينقص،المتلامسةالمتحركةالالياتأجزاءبين

.الحرارةتوليديقللوبالتالىالاحتكاكفاعليةالتشحيم

.الاحتكاك:انظر

الفلزاتخلالالكهرباءأنسيابيولدالكهرباء.

التيارتوصلأوتحمل)موادالموصلاتوسائروالسبائك

تشغيلفيالحرارةهذهالناسويستعمل.حرارة(الكهربائى

الكهربائيةالمحرقاتالأجهزةهذهومن.الأجهزةمنالعديد

والتدفئة،التجفيفوأجهزة،الكهربائيةوالأفران

انظر:.الكهربائيةوالكاويات،الكهربائيةالخبزومحمصات

.لكهرباءا

الحرارةما

الحرارةرؤيةيمكنولا.الطاقةأشكالمنشكلالحرارة

ينتجفمثلا،.يحدثانهالذيالأثررؤيةيمكنولكنالطاقةأو

غازاتالنفاثةالطائرةمحركاتفيالوقوداحتراقعن

انظر:.الطائرةلتحريكاللازمةالقدرةفتوفرتتمددساخنة

الطاقة.

ذراتمنالأشياءكلتتكون.وكميتهاالحرارةدرجة

الحركةهذهوتكعسب.دائمةحركةحالةفىجزجماتأو

الداخليةالطاقةمنسوبويعتمد.داخليةطاقةالأجسام

فإذا.جزيئاتهأوذراتهتحركسرعةمدىعلىللجسم

يكونالداخليةالجسمطاقةمنسوبفإنببطءتحركت

لهيكونالجسمفإنبشدةتتحرككانتإذاأمامنخفضا.

منسوبالساخنةوللأجسام.مرتفعداخليةطاقةمنسوب

ساخنوالكلمتان.الباردةللأجساممماأعلىدأخليةطاقة

الجسم.حرارةدرجةإلىتشيرانوبارد

الداخلية.الطاقةمنسوبعلىالحرارةدرجةوتدل

علىيحتويوهو.الحرارةدرجةلقياسالترمومترويستخدم

الحرارةدرجةعنالتعبيريمكنوبالتالى،مرقمتدريج

-المئويأو-السلسيوسي(!الميزانوالتدرل.بالدرجات
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الحرارةتدريجاتأنواعأكثرهماالفهرنهايتيوالتدريج

.الحرارةدرجةانظر:شيوعا.

الجسمذلككانإذاماجسمأيحرأرةدرجةوتحدد

منهاجزءامميفقدأوالداخليةالطاقةمنمزيداسيكعسب

أخرىلمماخنةصخرةمعستفإذأاخر.جسفايممي!عندما

الساخنةالصخرةفىالداخليةالطاقةبعضفإنباردة

ثبتفإذا.حرارةشكلفيالباردةالصخرةإلىسينتقل

فىمطرداهبوطاسيظهرفإنهالساخنةالصخرةعلىمحرار

الباردةالصخرةعلىمحرارثبتإذاأماحرأرتها.درجة

نهايةوفي.الحرارةدرجةفىمطرداارتفاعاسيظهرفإنه

وبعد.الحرارةدرجةنفسسيظهرانالمحرارينفإنالأمر،

.للحرارةانسيابأوانتقاليحدثلاذلك

والحرارة،فقطأدممفلإلىأعلىمنالماءوينساب

منتقلة،الحرارةدرجةمنحدرأسفلفقطتنسابكذلك

درجةذيآخرإلىأعلىحرأرةدرجةذيجسممن

بينالحرارةدرجةفيالفرقكانوكلماأقل.حرارة

.أسرعبينهماالحرارةانتقالكانأكبر،جسمين

الحرارةوكميةدرجةأنندركأنجذاالمهمومن

الجسمحرارةفدرجةواحدا.شيئاوليسامختلفانشيئان

هىالحرارةكميةبينما،طاقتهمنسوبعلىدليلهي

لاخر.جسممنالمنتقلةالطاقة

الحرارةكميةقياسفيشيوعاوحداتثلاثوأكثر

والسعر.البريطانيةالحراريةوالوحدةوالجولالسعرهي

جرامحرارةدرجةلرفعاللازمةالحرارةكميةهوالحراري

قياسفيالمستخدمالحراريوالسعر.مأالماءمنواحد

!ساحنحسمباردحسم

حزيئاتاودرات

عندهـالباردالجسمإلىالساخىالجسممنتنتقلالحراريةالطاقة

بصرعةالمتحركةالساضالحسمحزيئاتأوذراتتصطدميتماسا.

وبهذ.سرعتهامنفتزيدطاقةالأقلالباردالجسمجزيئاتأوبذرأت

إلمساحنجسممن،حرارةشكلفي،الداخليةالطاقةتنتقلالكيفية

بارد.آخر

الماءلجزيئاتمشطمترتيبنمط

ئلجيةندفةا!ىدح!الم!

لص!الحزيثاتمبعثرترتيبنمط

ماءقطرةفيالماء

الجسم.جزيئاتأوذراتترتيبنمطانتظامدرجةالحرارةتنقص

منتظم.ترتيبنمطفيتتجمدثلجيةندفةفىالماءحزيئاتفمثلا،

أكبربسرعةتتحركجزيئاتهافإنالندفةإلىحرارةتنسابعندماولكن

الالصهار.فىتبدأالندفةتجعلدرجةإلىانتظامهاتفقدوبالتالي

ضعف0001يساوي،الأطعمةمنالناتجةالحراريةالطاقة

اريةالحصوالوحدة.عرفناهالذيالحراريالسعرهذا

در!لرفغاللازمةالحرارةكميةهيالواحدةالبريطانية

فيغالباوتستخدم.فأالماءمنواحدرطلحرارة

أما.العلومفيالحراريالسعريستخدمبينما،الهندسة

بما،الطاقةأنواعكلقياسفىيستخدمأنفيمكنالجول

المستهلكةالطاقةكميةهوالواحدوالجول.الحرارةذلكفي

واحدنيوتنمقدارهاقوةتحركعندما-المبذولالجهدأو-

الحراريةالوحدةانظر:اتجاهها.فيواحدمترمسافةجسما

.الحراريالسعر،البريطانية

جزءاالداخليةوالطاقةالحرارةدرجةتشكل.الفوضى

نأيلزمناكلهاالقصةنقصولكي.الحرارةقصةمنفقط

تنسابعندماالجسمجزيئاتأولذراتيحدثمانعرف

.الحرارةإليه

عندماالجسمداخلالجزيئاتأوالذراتتجوليزداد

إلىالمنسابةالحرارةكميةزادتفكلما.الحرارةإليهتنساب

بالتاليوصارتتجولأأكثرجزيئاتهأوذراتهصارتالجسم

فيالموجودةالماءلجزجاتفمثلا،.واضطراباتبعثرأأكثر

ندفةأدخلتإذا،ولكن.منتظمترتيبنمطثلجيةندفة

قطرةإلىوتتحولستنصهرفإنهادافئةغرفةداخلثلجية

الحرارةأنذلكويعني.المنتظمالترتيبنمطويختفى-ماء

فوضى.إلىالمنتظمالثلجيةالندفةترتيبنمطتغير

الداخليةالعشوائيةمصطلحالعلماءويستعمل

الجسم.فيالموجودةالفوضىدرجةعنللتعبير)الإنتروبى(

الداخلية.العشوائيةأنظر:
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الداخليةالطاقةما،جسمإلىتنسابالتيالحرارةتزيد

المضافةالحرارةكميةوترفع.الجسملذاكالفوضىودرجة

التىالحرارةكميةتنقص،المقابلوفي.الحرارةدرجة

فيه،الفوضىودرجةالداخليةطاقتهالجسممنتتسرب

كذلك.الحرارةدرجةالمفقودةالحرارةكميةعادةوتخفض

الحرارةتنتقلكيف

بثلاثلاخرمكانمنأوجسممنالحرارةتنتقل

.الإشعاع3-والحمل2-والتوصيل-أ:طرق

وعندماما.مادةخلالالحرارةهوانتقال.التوصيل

نأدونالمادةداخلتتحركفإنها،بالتوصيلالحرارةتنتقل

أحديوضععندمافمثلا،.المادةمنجزءأيمعهاتحمل

يصخنالاخرالطرففإننار،فىنحاصيقضيبطرفى

الطرفعندالنحاسذراتأنذلكوتفسيرسريعا.

أوسع،نطاقوعلىأسرعبصورةالاهتزازفيتبدأالساخن

التصادمويجعللها.مجاورةأخرىلذراتفتصطدم

وأوسعأسرعبصورةكذلكتهتزالمصدومةالذرات

ناحيةمنلهامجاورةأخرىبذراتتصطدموبالتالي

البارد.الطرف

حتىأخرىإلىذرةمنالحرارةتنتقلالويقةوبهذه

الذراتتنتقللاولكن.القضيبمنالاخرالطرفتصل

العملية.هذهأثناءلاخرطرفمننفسها

مسخنة.مادةتحركبوساطةالحرارةانتقالهو.الحمل

بهاالمحيطالهواءحجرةفيالموجودةالمدفأةتسخنمثلا،

أخفيصبحوبالتالي،المسخنالهواءهذايتمدد.بالحمل

إلىيصعدثمومن،بهالمحيطةالأبردالهواءطبقةمنوزنا

الأبردالهواءيسخنبعدئذأبرد.هواءمحلهويحلأعلى

أبردهواءطبقةمحلهوتحلأعلىإلىويصعدللمدفأةالمجاور

بعيداالمسخنالهواءتحركويسمى.دواليكوهكذاأخرى

المنطقةتلكنحوأبردهواءوانسيابالساخنةالمنطقةعن

وبالتالي،الساخنالهواءالحملتياراتوتحمل.الحملتيار

.الحجرةأنحاءك!طإلىالحرارة

الغازاتوفيالسوائلفىبالحملالحرارةأنتقالوشم

ماءبهإناءفىالحملتياراتنجد،المتالسبيلعلىمعا.

الماءيسخنفعندما.ساخنموقدعلىوموضوعةبارد

الباردالماءمنوزناأخفيصيرويتمدد،الإناءلقاعالمجاور

-الباردالماءهذاويهبطالإناء.أعلىمنبالقربالموجود

إلى-الأخف-المسخنالماءويدفعأسفلإلى-الأثقل

إلىالإناءفيالماءكليصلحتىالحملتيارويستمر.أعلى

.الحرارةدرجةنفس

التوصيلعمليتيفيالحرارةانتقاليعتمد.الإشعاع

التوصيلحالة)فىالساخنةالجسيماتحركةعلىوالحمل

الحرارةتنتقلكيف

طعام

موقد

علىموقدىمنالصادرةفالحرارة.حسمحلالالحرارةينقلعيلالتو

تهتزالمقلاةمنالأسفلالحزءفىالموحودةا!دراتاتجعل،ا!تالسبي!!

منموجودةأخرىذراتالذراتهدهوتصدم.وأوسعأسرعلصورة

الموضوعالطعامإلىالمقلاةحلالالحرارةتشقلأطريقةاوبهدهفوقها.

داحلها.

تسحن.المسخنةالمادةحولالتياردورانطريهتصالحرارةيمقلالحمل

الهواءهذافيصعدبها.المحيطالهواء،المتالسميلعلى،الححرةمدفأة

تيارالهوا!تحركعنوينتجألرد.هواءمحلهويحلأعلىإلىالمسض

.الحجرةأرجاءإلىالساحنالهواءينقلالديالحمل

تنتقلأنيمكنالإشعاعحالةفىولكن(.اهتزازيةالحركة

تولد.جسيماتيحويلاالذيالفراغخلالالحرارة

موجاتجسمأيداخلالمتحركةالجزيئاتأوالذرات

الحمراء.تحتالأشعةهذهتسمىالإشعاعيةالطاقةمن

الحمراءتحتالأشحعةمنكميةالساخنةالأجساموتشع

وتنتقل.الباردةالأجسامتشعهاالتيالكميةمنأكبر

جدامشابهةبطريقةالفضاءخلالالحمراءتحتالأشعة

الطاقةتصدمفعندما.لركةس!علىالماءموجاتلانتقال

جزيئاته.أوذراتهسرعةمنتزيدفإنهاجسفاالإشعاعية

الفضاءخلالالأرضإلىالشمسمنالطاقةوتنتقل



عندماالأرضسطحالأشمعةهذهوتسخن.بالإشعاع

الحمراء.تحتالأشعةانظر:.تصله

الحرارةتحركفيللتحكمطريقةهو.الحراريالعزل

السكنيةالمبانيتعزلفمثلا،ما.مكانخارجأودأخلبحبسها

فيوخارجهاالشتاءفصلفيداخلهاالحرارةلتحبسحراريا

الحرأريللعزلطرقثلاثالناسويستخدم.الصيففصل

مختلفة.طرقثلاثلماحدىتنتقلالحرأرةلأن

عواز!،والبلاستيككالخشب،معينةموادوهناك

تصنعالسببولهذا.بالتوصيلالحرارةانتقالضدجيدة

المواد.هذهمنالفلزيةالمطبخأوانيمنالعديدمقابض

تبقىولكنبالتوصيلبسرعةالفلزيةالأوانيهذهوتسخن

.باردةمقابضها

بسدالهواءخلالبالحملالحرارةتحركمنعويمكن

فمثلا،.ساكنبهواءباردةومنطقةحارةمنطقةبينالمجال

والنافذةالخارجيةالنافذةبينالموجودةالهواءطبقةتعمل

للحمل.عازلآالشباكعلىالداخلية

أنتقالالحمراءدونالاشعةتعكسالتيالسطوحوتمنع

السقوفتعكس،المثالسبيلفعلى.بالإشعاعالحرارة

حرارةانتقالبالتاليوتمنعالشص!،أشعةاللامعةالفلزية

.العزلانظر:.السقفطريقعنالداخلإلىالشمس

الحرارةتعملماذا

منهتخرجأوجسمداخلإلىالحرارةتنسابعندما

.طرقبثلاثالجسمذلكفيتغييراتتحدثأنيمكن

الحرارةدرجة-أ:فيتغييراتتسببأنيمكنفالحرارة

والمنشآتوالمبانيالكباريفياهسشخدمةللموادالتمددعلةوتسمح

البارد،الطقسفىالوصلةتنفتح.المنشأةإتلافدونتتمددأنالأخرى

المواد.تتمددعمدماالساخنالطقصفيوتنقفلالمواد،ت!كمشعندما

الشتاءالتمددسطقةالصيف

ية!تمدداسصلةهـ!كحماد

أصابعتقتربالدافئالطقص!ي

المواد.تمددعندبعصهامنالوصلة

تمددية!لوصلة!حماد"

أصابعتبتعدالباردالطقس!ي

انكماشعمدبعصهاعنالوصلة

.المواد
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حالة-3(حجم،مساحة،)طولالجسمبعادأ-2و

ةدلماا

المترتبةالاثارأكثرمنتعتبرالحرارةدرجةفيالتغيرات

اللازمةالحرارةكميةوتسمىشيوعا.الحرارةانسيابعلى

واحدةمئويةدرجةمادةمنواحدجرامحرارةدرجةلرفع

السعةعلىغالباويطلق.المادةلتلكالنوعيةالحراريةاسمعة

العلماءويستعمل.النوعيةالحرارةأسم،النوعيةالحرارية

قياسيكمرجع-واحداتساويالتي-للماءالنوعيةالحرارة

المواد.لكلالنوعيةالحرارةلحساب

درجةفىيحدثالذيالارتفاعتعرفأنيمكنك

إذاالحرارةمنمعلومةكميةإليهتنسابعندماجسمحرارة

(مادةمنالجسميحتويهما)مقدارالجسمذاككتلةعرفت

الحرارةفيالجسمكتلةاضربأولآ،.لمادتهالنوعيةوالحرارة

أضيفتالتىالحرارةكميةاقسمذلكبعدثم.لمادتهالنوعية

انتقلتإذامثلا،.أعلاهالضربحاصلعلىالجسمإلى

فكمالماء،منواحدجرامفيالحرارةمنسعراتعشرة

واحدجرامضربحاصلالماء؟حرارةدرجةترتفعدرجة

قسمةوحاصلواحدا.يعطي،امساويةنوعيةحرارةفي

الحرارةدرجةفيارتفاعايساويأعلىسعراتعشرة

مئوية.درجاتعشرمقداره

درجةوفيالكتلةفيالمتساويانالجسمانويحتاج

مختلفتينكميتينإلىالنوعيةالحرارةفىوالختلفانالحرارة

المقدار.بذاتحرارتيهمادرجتالترتفعالمضافةالحرارةمن

المنخفضةالنوعيةالحرارةذيالجسمحرارةدرجةترتفع

لحاس

تئحز؟لإ!!ئنكأ/لاخ!!ص-!يرئر!ئنكا!73و

منهاعيماتبتسحينمقارنتهايم!شمحتلفةلموادالنوعيةالحرارات

منقطعةعلىوضعهاثممتساويةحراريةدرجاتإلىالورنمتساوية

النوعيةالحراراتذاتالعيماتتغوص،العلويبالشكلكما،الشمع

السفلي.بالشكلكما،الشمعقطعةداخلأطولمسافاتالعالية
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الجسمحرارةدرجةبهترتفعالذيالمقدارمنأكبربمقدار

كميفنالجسمانيستقبلعندماالمرتفعةالنوعيةالحرأرةذي

عشرةإلىيحتاجفمثلأ،.المضافةالحرارةمنمتساويتين

الماءمنواحدجرامحرارةدرجةلرفعالحرارةمنسعرات

درجةترفعالحرأرةمنسعراتعشرةولكن،درجاتعشر

حرارةلهوالنحاس.درجة111النحاسمنواحدجرام

النوعيةمإلحرارةبالمقارنة.،.9ومساويةمنخفضةنوعية

.أتساويالتيللماء

ذراتحركةتزدادسابقا،رأيناكماالأبعاد.تغيرات

لزيادةونتيجة.حرارةإليهتنسابعندماجسمجزيئاتأو

ولذاأكبرحيزاتحتلفإنها،الجزيئاتأوالذراتحركة

منالحرارةتخرجعندماالعكسويحدث.الجسميتمدد

أكبر.ببطءالجزيئاتأوالذراتتتحركحيث،الجسم

الجسم.ينكمشثمومنأقلحيزا،بالتاليوتحتل

الصلبةوالموادالسوائلومعظمالغازاتكلتتمدد

فعندما.المعدلبنفستتمددلاولكنها،تسخنعندما

الحرارةمنكمياتصلبوجصموسائلغاز!بل

الغازفإنمتساويةبمقاديرحرارتهادرجاتلرفعتكفي

فيبكثيرمنهأقليكونوالسائلتمدداالأكثرهويكون

تمددا.الأقلهوالصلبالجسميكونبينماالتمدد،

وعدة)الثيرموممتات(الحرارةومنظمالمحرارويعمل

.والان!صماشالتمددمبدأأساسعلىأخرىحراريةأجهزة

وأيتمددالزئبقأوكالكحولسائلاالمحاريرمنكثيرويحوي

درجةفىالمتساويةالتغيراتنتيجةمتساويةبمقاديرينكمش

الحرارةدرجةفىالانخفاضأوالارتفاعويحدث.الحرارة

نضععندماولكن.السائلحجمفيطفيفاانكماشاأوتمددا

داخلالسائلعمودفإن،المجرىضيهتأنبوبفيالسائل

.الحرارةدرجةفيالتغيرلملاحظةيكفيتغيرايتغيرالأنبوب

الموادوانكماشتمددإلىالحرارةدرجةتغيراتوتؤدي

الأخرىالهندسيةوالمنشآتوالمبانيالجسورفيالمستخدمة

الانكماشأوالتمددهذايسببأنويم!صأيضا.

لهيضعمالموخيمةعواقبذاتمعقدةمشكلات

فيالمستخدمةالحديدفأعمدةخاصا،اعتباراالمصهمممون

حيزلهايتركلمماتنكسرأومعتنحنىمثلا،مامبنى

علاتوالهندسيةالمنشآتتحوي،السببولهذاللت!دد.

بهاالموصلةالموادانكماشأولتمددحيزاتوفرالتيالمدد

تلف.أيإحداثدونالحرارةدرجةتتغيرعندما

المهندسين،للمادةالطوليالتمددمعاملمعرفةوتمكن

تتغيرعندمامادةأيطولفىالنقصانأوالزيادةتحديدمن

التيالزيادةعلىالطولىالتمددمعاملويدل.الحرارةدرجة

حرارةدرجةتزيدعندماالمادةمنمتركلطولفيتحدث

للألومنيومالطولىالتمددفمعامل.واحدةدرجةالمادة

قضيبمنمتركلطولفإنولذا،.،....23

زيادةمعالمترمن.،....23بمقداريزيدالألومنيوم

القضيب.حرارةدرجةعلىواحدةمئويةدرجة

عندماعادةجسمحرارةدرجةتتغير.الحالةتغيرات

تسببلا،محددةظروففيول!ض.حرارةإليهتنساب

تنسابالذيالجسمحرارةدرجةفىتغيراالحرارةإضافة

وأذراتواضطرابتبعثريزدادذلكمنوبدلآ.إليه

الجسم.مادةحالةفىتحولأيسببمماالجسمجزيئات
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غلايئمنالصادرةرةالحراتحدثكوباء.إلىالحرارةتحولكيفالشكليوضح.الطاقةمنأخرىأشكالإلىالحراريةالطاقةتحولأنيمكن

.الدورةتتكررثموم!،أحرىمرةماءإلىالمخارالمكثف!ويحولكصبائيا.مولداالتوربينويديرتوربينبتشغيليقومبخارا

حرارتهادرجةالثلجمنقطعةإلىحرارةأضيفتوإذا

إلىتصلترتمحتىحرارتهادرجةفإن،مصفرهمنأبرد

الارتفاعيتوقفثمومنانصهارها.نقطةوهي،مصفر

منوبالرغم.الزمنمنلفترةالقطعةحرارةدرجةفي

تحت،المضافةفالحرارة،للقطعةالحرارةمنمزيدانسياب

قطعةجزيئاتواضطرابتبعثرمنتزيد،الظروفهذه

الماءحرارةدرجةولكنانصهارها.فيوتتسببالثلج

وتسمى.القطعةكلتنصهرحتىمصفرهفيتبقىالمتكون

حرارةماءإلىالثلجلتحويلاللازمةالحرارةكمية

إلىمصفرعندالثلجمنجرامكلويحتاجالانصهار.

.مصفرحرارتهدرجةماءإلىلصهرهالحرارةمنسعرا08

المئويالصفردرجةعندالمتكونالماءيمتصوعندما

تصلحتىثانيةترتفعحرارتهدرجةفإن،الحرارةمنمزيدأ

إضافةيرفعلاوعندئذالماء.غلياننقطةوهي،م0051إلى

درجةالطجيعىالجويالضغطتأثيرتحتالحرأرةمنمزيد

بخار.إلىالماءبعضيتحولذلكمنوبدلاالماء،حرارة

ترتفعالحرارةدرجةالحرارةكميةمنمزيدإضافةتجعلولا

وتسمىبخار.إلىالماءكليتحولأنبعدإلا،ثالثةمرة

بخارإلىم0051عندالماءلتحويلاللازمةالحرارةكمية

جرامكلويحتاجالتبخر.حرارةالحرارةدرجةنفسعند

حرارياسعراه4.إلى،م0051حرارتهدرجةالماءمن

مزيدوإضافة.الحرارةدرجةنفسعندبخارإلىلتحويله

فوقحرارتهدرجةسيرفعالمتكونالبخارإلىالحرارةمن

.م001

أقلحرارةدرجةعندبخارإلىسائليتحو!أنويمكن

عندالتبخرعمليةوتحدثالتبخر.بوساطةغليانهدرجةمن

تتخلصالسطحعلىالموجودةفالجزجات.السوائلسطوح

منوتفلتالسطحتحتالموجودةبالجزيئاتارتباطهامن

سرعةوتعتمدكغاز.الهواءفىوتدخلالسائلسطح

وكميةحرارتهودرجةالسائلنوععلىالتبخرحدوث

سطحه.فوقالموجودةالسائلبخار

إلىصلبجسملتحويلاللازمةالحرارةكميةوتسمى

إبعادويجب.الكامنةالحرارةغازإلىسائلتحويلأوسائل

سائلإلىالغازلإرجاعالجسممنالحرارةمنالكميةهذه

045إبعاديجبأي،أخرىمرةصلبإلىالسائلأو

م0051عندالماءبخارمنجرامكلمنحرارياسعرا

منجرامكلمنسعرا08إبعادويجبماء.إلىلتحويله

وتكثيفغليانولنقطتي.ثلجإلىلتحويلهمصفرعندالماء

لنقطتيبالنسبةالحالوكذلكالحرارةدرجةنفسالمادة

يكتسبهاالتيالحرارةكميةوتحددوالتجمد.الانصهار

حالته.يفقدهاأوالجسم

التىبالتغيراتالكامنةالحرارةربط،كذلكويمكن

وعموما،.الصلبةللأجسامالمكونةالبلوراتبنيةفىتحدث

الحرارةمنبكثيرأقلكامنةحرارةإلىالتغيرأتهذهتحتاج

التبخر.أوللانصهارالكامنة

الحرارةتوظيف

الطاقةبينعلاقةتوجد.حركةإلىالحرارةتحويل

الطاقةتتحولفمثلا،.الحراريةوالطاقةالميكانيكية

الأجزاءبينالاحتكاكبوساطةحرارةإلىالميكانيكية

الطاقةتحويل،المقابلفي،ويمكن.الةلأيالمتحركة

الحرارية.المحركاتفيميكانيكيةطاقةإلىالحرارية
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مجموعتين:إلىالحراريةالمحركاتتقسيمويمكن

محركات2-والخارجيالاحتراق-محركاتأ

لتشغيلاللازمةالحرارةوتنتج.الداخليالاحتراق

.المحركاتهذهخارجالخارجيالاحتراقمحركات

الغازية)العنفات(التوربيناتالمحركاتهذهوتتضمن

محركاتأما.التردديةالبخاريةوالمحركاتوالبخارية

الوقودمنتشغيلهاحرارةتنتجفإنها،الداخليألاحتراق

الديزلمحركاتالمحركاتهذهوتتضمنبداخلها.المحترق

النفاثةالطائرةومحركاتبالبنزينتدارالتىوالمحركات

الصواريخ.ومحركات

الاحتراقلمحركاتجيدامثالأالبخاريالتوربينويمتل

وأمحترقوقودمنالصادرةالحرارةتحولهنا،.الخارجى

خلالالبخاروينقلبخار.إلىالغلايةفيالماءنوويمفاعل

عجلاتمنسلسلةعلىيحتويالذيالتوربينإلىأنابيب

درجةذوالبخارولمجمددبعمود.مثبتةمعدنيةزعانفذات

يدبوبالتاليالتورب!تخلاليند!عندماالمرتفعةالحرأرة

حرارةدرجةوتكونوالعمود.هىتدورويجعلهاالزعانف

حرارةدرجةمنبكثيرأقلالتوربينمنالخارجالبخار

نأ،المحركهذافىالدوارللعمودويمكن.الداخلالبخار

أنأوسفينةتدفعالتىالمروحةيحركأوكهربائيامولدايدير

مفيدا.أخرعملايعمل

لمحركاتجيدامثالآبالبنزينيدارسيارةمحركويعد

فيهنا()البنزينالوقوداحتراقيولد.الداخليالاحتراق

وتديخعالغازاتهذهوتتمدد.ساخنةغازاتالأسطوأنات

حركةتحركثم.الأسطواناتداخلأسفلإلىالمكابس

دورانعلىتعملالسيارةمنأخرىأجزاءالمكابس

.العجلات

بملامستهجسمحرارةدرجةخفضيمكن.التبريد

بينالحرارةدرجاتفيالفرقويجعل.منهأبردآخرلجسم

الأبرد.إلىالأسخنالجسممنتنسابالحرارةالجسمين

الطعاممعزولصندوقفيالموضوعالثلجيحفظفمثلا،

الحرارةلإبعادأخرىطريقةوهناك.منهالحرارةبإبعادباردا

وهيمنهأبردأخرجسمايلامسأندونمنجسممن

الميكانيكى.التبريدطريقة

منالمبردتسمىمادةبتغييرالميكانيكيالتبريدويعمل

مرةالغازيةالحالةإلىث!االسيولةحالةإلىالغازيةالحالة

إلىغازيامبرداالمضغطةتعصرمثلا،الثلاجةففى.أخرى

بقدرالمبردواضطرابتبعترالضغطويقللصغير.حجم

المبردشمدد،ذلكبعد.سائلإلىيتحولبحيثكبير

فىموجودةأنابيبإلىيؤديصمامعندالمضغوطالسائل

بسببالضغطينخففه!وعندما.التلاجةمنالمعزولالجزء

المبرديمتصوبالتالى،كذلكالحرارةدرجةتنخفضالتمدد

درجةوتنخفض.الثلاجةفيالموجودأطعامامنحرارة

منه.خارجةتنسابالحرارةظلتمامتىالطعامحرارة

ثمومنغازإلىللحرارةبامتصاصهالمسخنالمبردويتحول

ثمومن،المضغطةإلىراجعاأخرىأنابيبخلالينساب

.أخرىمرةالتبريددورةتبدأ

هىجسمإليهايصلأنيمكنحرارةدرجةأبردنظريا،

دراسة.وتقعم.1273-5يساويوهو،المطلقالصفر

المطلقللصفرمقارليتحرارةدرجاتإلىالوصولكيفية

علم.التقريس،انظر:.المنخفضةالحرارةفيزياءمجالضمن

الحرارةعلىالئعرف

حتىالفيزيائيينمعظمكان.السعريالسائلنظرية

غيرمائعالحرارةأزيعتقدونالميلاديعشرالثامنالقرنأواخر

تسخنالأجسامأنواعتقدوا.السعريالسائليسمىمرئى

عندماباردة!يروتكلإليهاالسعريالسائلينسابعندما

سواءنفسهالوزنلهاالأجسامولأنمنها.خارجاينساب

السائلأنالفيزيائيوناستنتجفقد،باردةأمساخنةأكانت

.مادةيكونأنيمكنلاوبالتالى،وزنلهليسالسعري

الثامنالقرنأوأخرحوأليفيشخصينبحوثوأثارت

السائلنظريةعجزتالحرارةعنأسئلةالميلاديعشر

شاهدأم897عامففىعليهابمالإجابةعنالسعري

يعرفالذي،تومسونبنيامينالمولدالأمريكيالفيزيائي

بميونيخالمدافعصناعةعمليةرومفورد،كونتبلقبأيضا

تستخدمالتيالمثقاباتأنالفيزيائىهذالاحظ.ألمانيافى

تصيرأنبعدحتىبالاحتكاكحرارةتنتج،المدافعثقبفي

نظريةتستطعولاالفلز.منجزءأيتقطعتعدولمكليلة

المثقابكانإذاإلاالحرأرةانبعاثتفسيرالسعريالسائل

غيرالحرارةمنكميةتنتج،ذلكومعفلزا.بالفعليقطهع

لملوحتىفلزعلىليدورمثقابأديرمامتىمحدودة

.المثقابيقطعه

السيرالبريطانىالكيميائىصهرأم،997عاموفى

إناءداخلمغابدلكهماالثلجمنقطعتين،ديفيهمفري

نظريةوعجزتالماء.تجمدنقطةتحتحرارةدرجةعند

.الحرارةإنتاجعمليةتفسيرعنأخرىمرةالسعريالسائل

نظريةحولشكوكاوديفىتومسونملاحظاتوأثارت

.للحرارةاخرتفسيراأحديقترحلمولكن.السعريالسائل

منشكلالحرارةأنفكرةبرهنت.والطاقةالحرارة

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففىالطاقةأشكال

همأشمخاصثلاثةكبيرحدإلىالبرهانطورولقد

ألماني،وفيزيائيطبيبوهوماير،فونروبرتجوليوس

،جولوجيمص،ألمانيفيزيائىوهوهيلمولتز،فونوهيرمان

بريطاني.فيزيائيوهو
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والمناخاتالباردةالمناخاتفيالناسأنمايرلاحظ

الطعامطاقةمنمختلفةكمياتيحتاجونالعساخنة

الطبيعيةالدرجةعندأجسامهمحرارةدرجةعلىللحفاظ

تحظلمولكنهام،1842عامفيأبحاثهونشر.المعتادة

،أم847عاموفى.السنينمنكبيرلعددعلمىبتطوير

بحثهفىوأورد،والطاقةالحرارةعنبحثاهيلمهولتزنشر

فكرتهوحظيت،الطاقةأشكالمنشكلالحرارةأنهذا

سريع.بقبولهذه

،الميلاديعشرالتاشعالقرنمنالأربعينياتخلال

درجةلرفعاللازمةالميكانيكيةالطاقةكميةجولقاس

ولممميت.معينةحرارةبدرجاتالماءمنمعينةكميةحرارة

ا!لكافئالحراريةوالطاقةالميكانيكيةالطاقةبينالعلاقة

.للحرارةالميكانيكي

منجول705.4أنعلىالمبكرةجولتجاربودلت

الفيزيائيونوقامواحدا.حرارياسعراتنتجالميكانيكيةالطاقة

للمكافئدقةأكثربقياساتذلكبعدمتأخروقتفي

لكلجول182.4يساويفوجدوه،للحرارةالميكانيكي

البريطانيالفيزيائيإلىالجولمسمىويرجع.حراريسعر

.جولبريسكوتجيمس

الحرارةبينالعلاقةدراسةعلمهى.الحراريةالدينامية

قوانين.ثلاثةعلىمبنيةوهي.الأخرىالطاقةوأشكال

بقاءقانونهوالحراريةللديناميةالأولوالقانون

لابمقدارها،تحتفظالطاقةأنالقانونهذاويقرر.الطاقة

تغيرأنويمكن.الطيعيةالعملياتخلالتزيدولاتنقص

حركيةطاقةإلىداخليةطاقةمنمثلا،شكلهاالطاقة

مقدارامنظومةلأيالكليةالطاقةتبقىولكنميكانيكية

ثابتا.

التلقائيةالأحداثكلتعملالثانيللقانونووفقا

داخل(الفوضىدرجة)أيالإنتروبيلزيادة)الطبيعية(

حتىمعستمرامفيداشغلامنظومةتبذلأنيمكن.المنظومة

عندماولكنلها.ممكنةفوضىأوإنتروبيأقصىإلىتصل

تصبحأنإلىتزدادالإنتروبيفإنشمغلامنظومةتبذل

ذلك.بعدشغلأيبذلعنعاجزةالمنظومة

المطلق.بالصفرالحراريةللديناميةالثالثالقانونويتعلق

يأحرارةدرجةخفضلايمكنأنهالقانونهذاويقرر

المطلق.الصفرإلىمنظومة

الدراسةمعيات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

إيمانويليوليوسرودلف،كلوسيوسويلاردجوزيا،جيبس

فونروبرتيوليوسماير،بريسكوتجيمس،جول

فودفرديماندلودفيجهيرمانهيلمولتز،همفريالسير،دينى

علةذاتأخرىمقالات

الحجريالفحمالحزيءالاحتكاك

الكوباءالحرارةدرجةالاحتراق

الحراريةالمزدوحةالحراريةالديناميةالحمراءتحتالأشعة

النوويالمفاعلألحراريالسعرالأبديةالحركةآلة

المئويالميزانالنوويالسلاحالأيض

النارالشمسالماءبخار

النفطالمطقالصفرالتبخر

الغلياننقطةالطاقةالتدفئة

البريطانيةالحراريةالوحدةالشمسيةالطاقةالترمومتر

الوقودالنوويةالطاقةالتسامي

لعزلاعلم،التقريس

لغازاالتمدد

الموضوعصرعنا

ةلحرارادرمصا-ا

النوويةالطاقة-دالشمس

لاحتكاكاهـ-لأرضا-ب

الكصباء-ولكيميائيةاعلاتلتفاا-ج

لحرارةاما-2

وكميتهاالحرأرةدرحة-أ

الفوضى-ب

الحرارةتنتقلكيف-3

التوصيل-أ

الححل-!

اللإشعاع-خ

الحراريالعزل-د

الحرارةتعملماذا-4

الحرارةدرجةفيالتغيرات-أ

الأبعادتغيرات-!

الحالةتعيرات-ج

الحرارةتوظيف-5

حركةإلماالحرارةتحويل-أ

التبريد-ب

الحرارةعلىالتعرف-6

الحراريةالدينامية-جالسعريالسائلنظرية-أ

والطهاقةالحرارة-ب

أسئلة

؟السعريالسائلنظريةتعنيكانتماذا-

تمدد؟وصلاتوالمبانيللجسوريكودلماذا-

؟الحرارةلانتقالالثلاثالطرقما-

؟للحرارةمصادرناأهمما-

النوعية؟الحرارةما-

؟الحرارةوكميةالحرارةدرجةبينالأساسيالفرقما-

بالحمل؟الحرارةانتقالالعزليوقفكيى-

الحرارية؟المحركاتتفعلماذا-

تغييراالحرارةمنكميةفقدانأواكتسابيحدتطرقبأي-

؟المادةفي
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(.الغازاتسلوك)تفصيرالغازانظر:.اووقياووار!

(،الحرارةالتقال)تأثيراتالتبريدانظر:.الكامئةالحرارة

الماء(.)حواصالملاء(بمالحرارة)تعيراتالحرارة

درحةنى)التغيراتاصرارةانظر:.اووصكيةاووار؟

.(الحرارة

-809هـ،533-692)سحاقإبوأ،نيالحرا

وطبيبعالم.قرةبنثابتبنسنانبنإبراهيمم(.469

أصله.قرةبنثابتالعالمالطبيبحفيد.عربيومهندس

فيجيدةإسهاماتلهكانتبغدأد.فيولد،حرأنمن

عنبنقلهأو،إنتاجهمنسواءوالفيزياءوالهندسةالفلك

رسالة؟الظلالاتبمالمجسطيأغراض:مؤلفاتهمن.اليونانية

كان.الثلاثةالقطوعرسمفيرسالةبمالإسطرلابفى

عنهوأخذالضوء،وخاصةبالفيزياء،بارزاهتمامللحراني

الانعكاسعنصائبةملاحظاتلهكانت.الهيثمابن

بغداد.فىتوفى.الأشعةوخواصوالانكسار

والمسلمين.العربعندالعلوم:أيضاانظر

إحدأهماتسعىكبيرتينمجموعتينبينصرأعالحرب

بمعديدةأنواعوالحروب.عليهاالتغلبأوالأخرىلتدمير

وأتباع،أخرىقبائلوقبائل،أخرىأسراأسرحاربتفقد

الحروبتدور،الحدشةالعصوروفيآخر.دينأتباعدين

الجيوشكفاءةوكانت.الأممنمجموعاتأوأمبين

نتائجتقررالماضيفيتجهيزاتهاومستوىوالأساطيل

المجهودفىيشاركواأنالمدنيينفعلى،الانأما.الحروب

الانتصار.أرادواإذاالحربي

المعاناةمنالكثيرتسببتزالوماالحروبسببت

ي!صهونالناسمعظمأنمنالرغموعلى.والمصاعب

مئاتامتدادعلىاستمرتقدالحروبأنإلا،الحروب

وقدرا،قضاءالإنسانوالفيضاناتالزلازلتصيب.السبن

تستمرلماذانفهمولكي،أنفسهمالبشرفيصنعهاالحربأما

علينا،السلامجميعاالناسفيهيريدوقتفيدائرةالحروب

.الحربطبيعةفيالنظرنمعنأن

لا،الحديثةالأزمنةفيوذرائعها.الحربدواعي

تست!مادامتالحرب،الناسمنمجموعةأو،أمةتختار

ماأمةتريدعندماالقتالويبدأسلفا.تريدماعلىالحصول

لتخوضاستعدادعلىفتكونملح،شيءعلىالحصول

بيناتفاقعدمنتيجةأحياناالحربوتقع.تنالهلكيحربا

منكذلكآخر.شعبعلىدينأوعقيدةلفرضأو،أمتين

وأ،الأراضيمنمزيدفيالرغبةالأساسيةالحربدواعي

يقول.الأمنعنصرتحقيقفيالرغبةأوالثروةمنمزيد

مسرحيتهفيشوبرناردجورجالبريطانىالمسرحيالكاتب

التجارةتهمهم"دكاكينأمةالبريطانيينإنالأقداررجل

علىالاستيلاءيريدونعندمافهم،التجاريةوالأسواق

بغرضهناكإلىيذهبونإنماأنهميدعونفإنهمالبلادبعض

وأنهمفيها،النصرانيةونشر،والحضارةالمدنيةإلثساعة

بغرضوليسمحضةإنسانيةلأسبابيستعمرونها

لبضائعهمأسواقهاوفتحعليهاوالامشحواذالاستعمار

المصنعة.وسلعهم

سبباالطعامعلىالحصولمحاولةكانتالغالبفي

فعندما.القديمةالعصورفيالناسبينالحروبأسبابمن

الجائعةالقبائلشنت،الوسطىآسيامراعيالجفافأصاب

وفي.جديدةأرضعلىللحصولجيرانهاعلىحروبا

،القتالإلىيضطرونالجيرانهؤلاءكان،الأحيانبعض

ويسعونأراضيهمعنشنازلونكانواكثيرةأحا!تفيل!ش

منهم.أضعفقبيلةممتل!!اتعلىللاستيلاء

كانالأوائلالأمريكيينبيندارالذيالقتالومعظم

الأصليينالسكانفالهنود؟الحروبفيالشائعالنوعمن

امتدادعلىبحريةالتجولفىبحقهميتمسكونكانوا

وأ،للحيواناتالشراكينصبونأويصطادون،الأرض

الأوروبيونالروادكانحينفى.الأسماكيصطادون

بالمحاصيل.وزراعتهاأصحابهامنالأرضإخلاءيريدون

أولئكيكنلمولذلكخطرةالهنودمعالحربوكانت

للخروجاستعدادعلىجيدةمزارعيمتلكونكانواالذين

تكنلمالذينالناسأنإلا.الاخرينعننيابةالهنودوقتال

الفقريسببهماعلىالحربخطريفضلونكانوا،أراضلهم

رعب.من

شعوبخاضت.الثروةأجلمنالحرب

.الثروةسبيلفيعديدةحروباالقديمةالإمبراطوريات

قراريتخذونومستشاروهالإمبراطوريةحاكموكان

جيوشتتولاهالغالبفيالقتالكانبينما،الحرب

أراضييفتحالذيالحاكمهدفيكنولم.مستأجرة

شعبمنالضرائبجبايةبلمنهابمالناسيودأنجديدة

للغزو.تعرضتالتيالمنطقة

لمواجهةجيوشهالأكبرالإسكندرقادعندما

الناسعامةمنمقاومةبأيةيواجهلم،الفارسيةاللإمبراطورية

يهمهملاعادةفالناسللغزو.تعرضتالتيالأراضىفى

منهم،الضرائببجبايةيقومسوفالحكاممنمن

بها.معنياليسوالشعبحكامحروبكانتفالحروب

أوروبافىعديدةحروبالوسطىالعصورفينشبت

نأيحاولالنبلاءأحدكانماوكثيرا.الثروةسبيلفي

كان،ذلكأجلومنآخر.نبيلممتلكاتعلىيستولي

جنودهممعاخرينقادةيستأجرربماأو،جنودهيستخدم
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بينجالسوهويرىريتشثوفن،دونمانفردبارونالأحمر،البارون

الأولى.العالميةالحربفيالمقاتلينقمةاعتبرتالتي،سريتهأفراد

علىيحصلالمدينةفاغكانالأحيانبعضوفي.لمساعدته

.سلامفيالمدينةتركهمقابلفيكبيرةماليةدفعات

الأوروبيةالأمخاضت.السلطةأجلمنالحرب

علىحصولهاسبيلفيالعالمامتدادعلىحروباالكبيرة

الشعوبالحروبهذهوحدتوقدفيها.التوسعأوالسلطة

.الحكوماتقوةمنزادتكما

منالدولمعظمتخشى.الأمنأجلمنالحرب

مسلحةقوأتبإنشاءفتقومعليهاالهجوماحتمالات

قطرنحوالخشيةهذهتتوجهوأحياناأراضيها.عنللدفاع

الأولى.ضربتهابتوجيهالدولةتقومالحالةهذهوفي،معين

بشنأمةتقومعندما.والأسبابالذرائعبينالفرق

.الحربلتلكأمسبابادائماتعلنحكومتهافإنما،حرب

غير.الحربيالمجهودفيالشعبليشاركضرورياهذاويعتبر

بالضرورةنفسهاتكونلاقدمالحربالمعلنةالأسبابأن

التركيالاضطهادروممياأبرزتفمثلا،.الحربدواعىهي

الإمبراطوريةفييعيشونكانواالذينالأرثوذكسللنصارى

،ام853عامالأتراكعلىلهجومهاسبباباعتبارهالعثمانية

أم(.856-أ)853القرمحربنشوبإلىأدىماوهو

ترحكانت،تعلنلمالتي،الحربهذهدواعىأنغير

علىالأسودالبحرمنطقةفىالتوسعفيالروسلرغبة

السياسةهذهأثارتوقد.الضعيفةالعثمانيةالدولةحساب

الحقيقيةفالأسبابوفرنسا.بريطانيامنكلمخاوف

المصنعةللسلعأسواقإيجادفيالرغبةهىللاستعمار

تتحكمزهيدةبأسعارالخامالموأدعلىوالحصولوغيرها،

عنالحديثفهيالذرائعوأما.المستعمرةالدولةفيها

الدينونشر،المتأخرةالبلادفيالحضارةوإدخالالتمدن

تعيشالتىالبلادتلكفيالنصرانيةالعلياوالمثل،النصراني

التأخر.فيغايةعيشة

ظهورمنذالسياسةهذهعلىالغربدرجوقد

بلادهمنالمقدونيةجيوشهقادالذيألاكبرالإسكندر

فارسإمبراطوريةحتىالأوسطالشرقعلىللسيطرة

القديم،العالمفيالإغريقيةالمدنيةنشريريدأنهبذريعة

بتدميربالفعلوقام.المدنيةتلكمظلةتحتوتوحيده

سائرفيمكانهااليونانإمبراطوريةوبناءالفرسإمبراطورية

الذيالشعبهمالإغريقوأصبح،الأوسطالشرقأنحاء

الاخرين.حسابعلىبالثرواتينعم

المسلمالشرقبيننشبتالتيالحروبأهممنولعل

الصليبيونشنهاالتيالحروبتلكهيالنصرانيوالغرب

وفرنجةوألمانإنجليزفيهاوشمارك.المقدسبيتتحريربحجة

الكبيربالشامالإسلاميةالأراضيإلىونزلوا،وغيرهم

-585أعوامفيوالمسلمينالإسلامعلىالقضاءوحاولوا

علىرداكانتوالتيام391-9181هـ،095

للمسلمين.و"اعادتهالمقدسبيتالدينصلاحامشرداد

بارباروسافريدريكهمالصليبيةالحملةملوكوكان

وفيليب،الإنجليزيالألممدقلبوريتشارد،الألمانى

فرنسا.ملكالفرنسىأوغسطس

بعدالحلفاءفعلهماأيضاالغريبةالسياسيةالذرائعومن

عبرمائياممرابولندامنحواحينالأولىالعالميةالحرب

دانزجميناءأعطوهاثم،دانزجبممرعرفالألمانيةالأراضي

.متطابقتانوبولندادانزجمصالحأنبحجةلهاملكاليكون

بعد.فيماهتلرأثارهوقدألمانيا،عنهترضلمماوهذا

ألمانياحكمتولىأنمنذهتلر.كانالألمانيةالأقليات

فيمضطهدةألمانيةأقلياتهناكبأنيناديأم339سنة

اسموديتمنطقةوهي)سابقا(تشيكوسلوفاكيامنكل

العرقىالاضطهادهذاعلىيوافقأنيمكنلاوأنهوبولندا،

الألمانية.الأقلياتعلىالدولهذهتمارسهكانتالذي

وبولنداتشيكوسلوفاكيااحتلالحتىبذلكيناديومازال

ذلك.بعدالثانيةالعالميةالحربوقيام

هاجمتعشرالثامنالقرنفي.الخليجفىالقراصنة

قيامذريعةتحتالعربيالخليجفىالعربيةالسفنبريطانيا

فيوالتجارةالبحريةالملاحةبتهديدالعربالبحارةبعض

ينتميالتيالدويلاتإضعافإلىذلكأدىوقد.الخليج

البريطانية.للهيمنةوإخضاعهاالعربالبحارةإليها

بريطانياادعتالمراتمنعددفي.الأجانبحماية

الشعبمنضغوطايواجهونكانوامصرفيالأجانبأن

الإسكندرية.فيوذلكم،1881عامفيخاصةالمصري

فىالبريطانيينتدخلعلىيحتجونالمصريونوكان

أنزلواأنإلاالبريطانيينمنكانفما.الداخليةسياستهم

المظاهراتضربفيالقواتهذهوبدأتمصرفيقواتهم

أنهاوأعلنتمصر،واحتلتالبلاد،فيوانتشرت،المصرية

عامإلامنهاتخرجولم.الأحوالهدوءبعدمنهاستخرج

السويس.حرببعد5691
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!فىعلىهولنداتالشصإندوني!سيا.فيهولندا

للتجارةأصبلادافتحتريدأنهابذريعةالإندونيسيةالجزر

البلادحاصلاتشراءاحتكرتأنلبثتماثم.الدولية

م!ستعمرةإندونيسيامنوجعلتللخارجوتصديرها

كافححينالثانيةالعالميةالحربنهايةبعدحتىهولندية

استقلالهما.ونالواالامشعمارإندونيسياأبناء

علىللسيطرةالكبرىالدولتتخذهاالتىالذرايعومن

الإفريقيةبعفالدولفىبريطانيافعلتهماالصغرىالدول

ضدالبريطانيالشعبأثارتفقد.السودانمثلالعربية

وأنهمالرقيقتجارةيمارسونكانواأنهمبحجةالسودانيين

الإنسانية.غيرالتجارةتلكلمنعيتدخلواأنيريدون

لتنعمالبلادتطويريريدونأنهمالبريطانيونوأعلن

استعمارهممنالرئيسىالغرضكانولكن.والرفاهيةبالمدنية

حاجةلتلبيالخصبةالواسعةاسمودانأرا!يفىالقطنزراعة

القطن.منبلانكشايرفيالنسيجمصانع

قانونالانحتىيتوافرلم.القانونغيابتعنيالحرب

يعتبرلماذايفهمهناومن.الدولبينالنزاعاتلحسمفعال

القانونإذماقطرداخلفىجريمةالنزاعلتسويةالقوةامشخدام

فيأما.الداخليةالنزاعاتحلكيفيةيحددالحالةهذهفي

عنبينهافيمالحسمهاالدولفتلجأالخارجيةالنزاعاتحالة

هذهمثليحكمقانونوجودلعدموذلكالحربطريق

.فعالقانونهناكيكونلاعندمافقطتقعفالحرب.النزاعات

والاقتصاديينالمؤرخينبعضيرى.والحربالكساد

.الاقتصاديوالكسادالحرببينوثيقةصلةهناكأن

كلتحاولالعالميالكسادزمنفيبأنهذلكعلىويدللون

فكل.الدولمنغيرهاحسابعلىنفسهاتحمىأندولة

تقللوأن،الوطنفيالبطالةحجممنتخفضأنتريدأمة

كانإن،صناعاتمنالخارجمنتستوردهماحجممن

ذلكتحقيقويمكن.صناعتهعلىقادرينالوطنفيعمالها

العمليةهذهوتسمى.الجمركيةالرسومبزيادةبسهولة

.الأخرىالأقطارإلىالبطالةتصدير

هوالكسادزمنفيحكومةأييقلقالذيالأكبرالهم

وعلى.العملميدانشعبهاإدخالتعيدأنيم!صنهاكيف

إذاأوآخر،قطرعلىالنالرسخطإثارةجرتفإذاهذا،

نيلعندئذفيمكنما،هجومخطريواجهبأنهالشعبأشعر

الحربى.للإعدادماليةاعتماداتتخصعيصعلىموافقته

فرصتوفرنفسهاا!سملحةالقواتفإنذلك،جانبوإلى

للكثيرين.عمل

نصيباوتمنحهمللناسعملفرصالحربتوفرأنيمكن

ينالوهأنيمكنمماأكثر،أخرىوأشياءوالكساءالطعاممن

الأجلطويلالكسادفإن،السببولهذاالكساد.زمنفى

آمالهم.جميعفقدوالمنرهبةأقلتبدوالحربيجعل

تحققمانادرا.السلاموأهدافالحربأهداف

فقدأطرافها.منأييأملهاالتيالكاملةالنتائجالحرب

ليقومواصفوفهمالختلفةالأغراضذويمنكثيريوحد

عندمابينهمفيمايتنازعونماكثيراأنهمغيرما،بحرب

تماسكعلىالإبقاءأجلفمنوهكذاأوزارها.الحربتضع

إعلانيتم،المحاربةالأقطارمجموعةأو،المحاربالشعب

أحيائا،عامةوبعباراتأحياناغامضبشكلالسلامأهداف

بتحقيقوعدابهامعنيهومنكلفيهايرىلكي،أخرى

إلاالمحكعلىتوضعلاالعامةالعباراتهذهأنإلايريد.ما

شاركالأولىالعالميةالحربففيالانتصار.تحقيقبعد

بمساعدتهمبريطانىوعدإثرعلىالحربهذهفىالعرب

الوقتذأتفيبريطانياكانتبينما،ألاستقلالتحقيقفى

سايكسبمعاهدةعرفتالفرنسيينمعسريةاتفاقيةتعقد

وانتدابنفوذمناطقإلىالعربيالوطنبموجبهاقسمبيكو،

بريطانياكانتكماوالبريطانيالفرنسيالاستعمارينبين

بلفورلم!وعدلململليهودوعداأعطتقد،ذاتهالوقتفي

بلفور.وعدانظر:.لهمقومياوطنافلسطينبجعل

علىطرأتالتىالتغييراتتركت.الحربأساليب

علىالكبيرةتأثيراتهاالحربيةالعملياتخوضأساليب

المساواةفكرةأنالمؤرخينبعضيرىإذ.الناسحياةأساليب

محلحلتالمدافعلأن؟واسعنطاقعلىقبلتالبشربين

بهذأوهم.الحربفىرئيسياسلاحاوالسيوفالسهام

كانالإقطاعيالعصرفىالمدرعالفارسأنإلىيشيرون

القرنجنودأنبيد.دروعبغيرالرجالمنعشراتيعادل

العدديعادلونكانوابالبنادقالمسلحينالميلاديعشرالثامن

مماثلا.تسليحاالمسلحينالعدوجنودمنيقاربهماأونفسه

معادلأالجنديأصبحعندمافإنه،هذهالنظرلوجهةووفقا

الوسيلةهىالمفاوضاتأنالناسبعضقررالاخر،للجندي

ما.قضيةحولالنزاعلحلالممكنة

سنةاليابانضدالحلفاءاستخدمها.الذريةالقنبلة

.الحربوسائلفىأخرىتعديلاتوأدخلت،ام459

قصيرمدىذاتالمقبلةالحروببدت،القنبلةاختراعفبعد

تدمرأنيمكنالعظيمةفالمدن.مخيفةتدميريةوإمكانات

قليلة.ساعاتخلال!شلواأنيمكنالشاسوملايين

باستخداممادولةفيهاتقومحرب.الشاملةالحرب

فى،المدنيونويشارك.كافةوأسلحتهاومواردهاشعبها

فيالعسكريينمعالمساواةقدمعلىالحروبهذهمثل

كانتا،والثانيةالأولىالعالميتانوالحربان.الحربيالمجهود

مثلبأنشطةيشتغلونالمدنيونكانفقد؟شاملتينحربين

ال!سلحة.وصناعةالمدنيالدفاع

المتحاربةالدولفيهاتقومحرب.اعدودةالحرب

التيالأهدافأوتستخدمها،التىالأسلحةبتحديد
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القنبلةاختراعومنذتشملها.التيالمناطقأوتهاجمها،

منأيلجوءعدمتعنيالمحدودةالحربأصبحتالذرية

وبهذا.الذريالسلاحاستخدامإلىالصراعأطراف

(أم-539ا059)الكوريةالحربكانت،المعنى

الاتحادمنأييستخدملمحيث.محدودةحربا

الأمريكيةالمتحدةالولاياتأو)سابقا(السوفييتي

النووية.أسلحته

النزاعاتمنالعديدتطورتالثانيةالعالميةالحرببعد

حالالشاملالدمارمنالخوفأنإلا،حروبإلىالدولية

مثلوتشمل.شاملةحروبإلىالحروبهذهتحولدون

4891السنواتفيالأوسطالشرقحروبالحروبهذه

.أم739و6791و5691و

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لحروبا

الفلاحينحربالأمريكيةالتورة

فيتنامحربالسبعةالأسابيعحرب

القرمحربالأمريكيةالأسبانيةالحر!

الكوريةالحربالباردةالحر!

عامالمائةحربوالإنجليزالبوير!صب

المكسيكيةالحربعاماالثلاثينحرب

الوردتينحربالثانيةالخليجحرب

البونيةالحروباليابانيةالروسيةالحرب

العرلقخلافةحرربالسبعالسنوأتحرب

التركيةالروسيةالحروبالأولىالعالميةالحرب

الصليبيةالحروبالثانيةالعالميةالحرب

اليابانيةالصينيةالحروب2811عامحرب

الحمرالهنودحروبالبروسيةالفرنسيةالحر!

غزوة،حدأ

فتح،لسندلأا

ةوغز،ربد

معركة،تييهبوا

موقعةحلإن

جنيفاتفاقيات

الحربأسير

العربأيام

البحرية

المحظورةالتجارة

التجسس

الإجباريالتجنيد

البحريةجندي

الجيمق

البرماثيةالحرب

الإسلاميةالفتوح

معركة،السلاسلذات

حروب،لردةا

موقعة،لزلاقةا

موقعة،لوتجاعير

الإسلاميةالفتوح

علةذاتأخرىمقالات

الخاطفةالحرب

العصاباتحرب

البيولوجيةالكيميائيةالحرب

الإشعاعية

النفسيةالحرب

السريةالحركة

الحصار

التجاريالحظر

الحياد

السياسيةالدعاية

معركة،سيةالقاد

موقعةلقصر،ا

فتح،مكة

معركة،ليرموكا

بةلرقا

لرهيمة

لسلاح

لسلام

السكريةلعلوم

الدوليلقانون

الجويةلقوات

الحاسمةلمعارك

الوطميةلنعرة

لهدنة

الحربأيفئاوتسى.السبعةالأسابيعحرب

منوأغسطسيونيوشهريبينوقعت.البروسيةالنمساوية

الألمانيةالولاياتومعظمالنمساحاربت.ام866عام

بسماركفونأوتواستعملوقدوإيطاليا،بروسياضد

لإجبارحملتهمنجزءبمثابةالحرب-بروسياوزراءرئيس-

الكونفدرالي،الألمانيالاتحادمنالخروجعلىالنمسا

ألمانيا.فيالمسيطرةالقوةبروسياوجعل

هولستاين-تشلزويغإمارتيحولالخلافوشكل

النمساأعلنتإذ.للحربالمباشرالسببالدنماركيتين

علىالحربالألمانيتينسكسونياهسىولايتيمعبالتضامن

مساعدةبسماركوضمن.أم866يونيو41فيبروسيا

باقتراحالحيادفيلتبقىفرنساإقناعفيساعدكماإيطاليا،

بروسياكسبتإذاجديدةأراضيستمنحفرنسابأنعابر

.الحرب

تمتعولكنهقليلا،البروسيالجيشأفرادعددكان

مولتكي.فونهيلموتالجنرالهوذكيقائدبقيادة

الحديدية،للسككالجديدةالطرقبمهارةاستعمل

،الإطلاقالسريعةالإبربنادقمثلالجديدةوالاختراعات

منسلسلةكعسبمنالبروسيينمكنمماوالبرق

الانتصاراتتلكأعظموكان.السريعةالانتصارات

سادوفامعركةفيبالنمساويينألحقهاالتيالكبرىالهزيمة

يوليو.منالثالثفي

فيبراغفيالحربأنهتالتيالسلاممعاهدةوقعت

تسليمالنمساعلىكانالمعاهدةبنودووفقأغسطس23

المالمنمبلغودفعالجديدةإيطاليالمملكةالبندقيةمدينة

الشؤونمنالنمساأبعدت،ذلكإلىبالإضافةبروسيا.إلى

كذلكالمعاهدةوألغتفيها.قوةأيلهاتعدولم،الألمانية

لبروسياوسمحت،القديمالكونفدراليالألمانيالاتحاد

عاموفيبها.الخاصالكونفدراليألمانياشمالأتحادبتنطم

الكونفدراليالاتحادعلىبروسياسيوت،ام867

وولاية،هولستاين-شلزويغإليهاضمتكماالجديد،

ناساووإمارةهانوفر،ومملكة،الألمانيةكاسيلهسي

.الحرةفرانكفورتومدينة،الدوقية

مولتكي،،ألمانيا،فونأوتو،بسمارك:أيضانظرا

.فونكارلهيلموت

ظهورإلىأدتالأمريكيةالأسبانيةالحرب

هذاجرى.عالميةقوةبوصفهاالأمريكيةالمتحدةالولايات

شهريبينماوأسبانياالمتحدةالولاياتبينالقصيرالنزاع

كوبا.تحريرقضيةحولأم898عاممنوأغسطس!إبريل

وبورتوريكوغوامالمتحدةالولاياتنالتالحربأثناءوفي

الفلبين.وجزر



الأمريكيةالأسبانيةالحرب166

للحربالتاريخيةالخلفية

حتى-يأملونالأمريكيونكان.الأسبانيالحكمسوء

الأهليةالحربوبعدكوبا.احتلالفي-أم086عامنحو

بضمها،الاهتمامتضاءلام(،ء86-1861)الأمريكية

الأسباني.الحكمسوءمنمستائينالأمريكيونظلولكن

القرنمنالسبعينياتفيوطويلةمنهكةانتفاضةوحدثت

-اقتصاديكسادأثناء-ام598عاموفيعشر.التاسع

مهددةثانيةمرةالثورةباندلاعسوءاالأوضاعزادت

بالقوةالأسبانيةالقواتتكنولم.نهايةبلابالاستمرار

يكونوال!االثوأرأنكما،المسلحالعصيانلقمعالكافية

لينتصروا.الكافيةبالقوة

الأمريكيةالصحفنشرت.الأمريكيالتدخل

إثارةوحاولت،الأ!مبانىالاضطهادعنمثيرةروايات

منالعديدوكان،الأمريكيالتدخلأجلمنالعامالشعور

التدخل.تستوجبكوبافيالأوضاعأنيرونالأمريكيين

تحصلأنيجبالمتحدةالولاياتبأنتشعرالقلةوكانت

إمبريالية.قوةوتصبح،وبحريةعسكريةقواعدعلى

الولاياترئيسضغط،ام798عامنوفمبرفي

محدداذاتياحكماكوبالمنحأسبانياعلىماكينليالمتحدة

يكونوالمالثوارولكن،الأممبانيةالإمبراطوريةإطارفى

فياستمرواولذلك،الاستقلالسوىشيءأيفىيرغبون

هافانا،فىللأسبانالمؤيدونثارالأثناء،تلكوفي.القتال

حمايةذريعةوتحت.الذاتىالحكمعلىاحتجاجا

الحربيةالسفينةوصلت،الشغبمثيريمنالأمريكيين

51وفي.أم898يناير25فيهافاناميناءإلىماين

كانواشخصا026نحووقتلالسفينةانفجارنسففبراير

عنمسؤولةأسبانياالحالفىالأمريكيونواعتبرمتنها.على

.الانفجار

وحماسيا.محرضاشعاراالماينتذكرواشعارأصبح

العملياتبعدموجودةكانتالتيالقواتوقامت

فيمذكراتثلاثماكينلىالرئيسوأرسل.العسكرية

لكوبا.الكاملالاستقلالفيهايطلبلأسبانيامارس

أجازإبريل91وفي.هدنةعلىوافقتأسبانياولكن

كوباأنيؤكدمشتركاقراراساحقةبأغلبيةالكونجرس

وأجازالجزيرةلنيلأمريكيةنواياأيالقرارونفى.مستقلة

علىأسبانيالإجبارالبحريةوسلاحالجيشاستخدام

رسمياالمتحدةالولاياتأعلنت،أبريل25وفىالانسحاب

أبريل.12مناعتباراأسبانيامعحربحالةفيأنها

الرئسميةالأحداث

في،الحربفيمهمةمعركةأولجرتمانيلا.خليج

المكونالاسطولأبحرحيث،الاسيويبالأسطول،الفلبين

إلىكونجهونجمنديويجورجبقيادةسفنستمن

الأسبانىالألممطولدمرام898مايواوفيمانيلا.خليج

وأأمريكىأيلحياةخسارةدونسفنعشرمنالمكون

فىمانيلاميناءديويحاصرث!ا.أمريكيةسفينةأيإتلاف

.المتحدةالولاياتقوأتوصولانتظار

أسطوليسمىماكانالأثناء،تلكفيكوبا.حصار

قدسامسونوليمبحريالعميدبقيادةالأطلسيشمالى

البحرفييبحثكانبينمالكوبا،جزئياحصارابدأ

الأميرالبقيادةأسبانياغادرقدكانأسطولعنالكاريبى

السفنحددتوأخيرا،.توبيتسيرفيراباسكوال

كانالذيلمميرفيراأسطولمو!مايو28فى،الأمريكية

الجنوبيالجزءفىكوبافيلحمانتياجوميناءفيرساقد

.الجزيرةمنالشرقي

استعدالميناءخارجمحاصرةقوةوضحإلأسطولوبينما

برا.سانتياجوعلىللهجومحملةلإرلمسالسريعاالجيش

إنزالفيشافترآروليماللواءبدأ.البريةالمعارك

منبالقربوسيبونىدايكويريفيجندي000.51

إنزالأثناءلاتذكرمقاومةالأسبانيونوأبدىسانتياجو،

يوليومنالأولفيشافتراللواءوشنوأنتشارهها.الجنود

ماأرسلفقدسانتياجو،ضدشعبتينمنكاملاهجوما

ببسالةتدافعصغيرةأسبانيةقوةإلىرجالهنصفيقارب

الرجالبقيةأما،الكانىاسمهمكانفىحجريةقلعةعن

الرئيسيةالأسبانيةالدفاعاتعلىمباشربهجومقاموافقد

كان،الليلوبحلولهيل.جوانوسانهيلكتلفي

علىالمطلةالتلالسلسلةعلىاستولواقدالامريكيون

.جندي00261فقدواولكنهمسانتياجو،

كوباحاكمأمر،محاصرةسانتياجوأصبحتوعندما

نأويحاولالبحريالحصاريخترقبأنسيرفيراالأميرال

الثالثفيالحصارخارجالسفنمسيرفيراقاد.سفنهينقذ

علىالأخرىتلولمسفينةوكلغربا،متجهايوليو،من

الأمريكيةالبحريةالسفنولكن.الكوبيالساحلطول

أغرقتشليوينفليدالبحريالقائديقودهاالتي،المطاردة

لمثانيةومرة.الشاطئإلىلممحبتهاأومنهاواحدةكل

الأمريكية.السفنمنلأيخطميردمارأييحدث

منأيامبعديوليو17فيسانتياجوالحمتسلمت

غزومايلزنيلسوناللواءبدايوليو25وفى.المفاوضات

وصلت.تقريباتذكرمقاومةأييجدولمبورتوريكو،

وفي.الفلبينإلىالمتحدةالولاياتقواتمنفرقعدة

حالتوبذلكواحتلتها،مانيلادخلتأغسطسى13

البرقأسلاكوكانتإليها.الوطنيينالفلبينييندخولدون

قدكانتهدنةبأنديوييعرفلمولذلك،قطعتقد

السابق.اليومفيوقعت
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الحربنتائج

المتحدةالولاياتداخلالشعورنما.السلاممعاهده

كوباأسبانيامنحتكوبا.ماعداالحرببغنائمتحتفظبأن

منالعاشرفيوقعتالتيباتريسمعاهدةفيحريتها

وبورتوريكوغوامعنأسبانياوتخلت.أم898ديمسمبر

02المتحدةالولاياتودفعت.المتحدةللولاياتوالفلبين

الفلبين.انظر:.الفلبينجزرمقابلأمريكيدولارمليون

علىالأمريكيينمنكثيريوافقلمالاستعمار.مناهضة

هؤلاءعارضولذلك.استعماريةكقوةالجديدأمتهموضع

راغبينيكونواولمالبلاد.هذهوضمالاستعمارالمناهضون

مستقبلابالتورطوالخاطرة،بالقوةدولةأيرعاياإبقاءفي

المستعمراتمنتجاتمنافسةمواجهةأو،أخرىحروبفي

فىقويةللاستعمارالمناهضةالقوىكانت.العاملينأو

واحدبصوتالسلاممعاهدةأقرأنهلدرجةالشيوخمجلس

.ام998فبرايرمنالسادسفيفقط

تقمعأنالمتحدةالولاياتعلىكان.أخرىنتائج

وأندفاعاتها،تقويوأن،الفلبينفيودامياطويلاعصيانا

لتعالجيشهابمتنطموتعيدالحربيةالسفنمنمزيداتبنى

.الحربكشفتهاالتىالخوةالضعفنقاط

بنمابرزخعبرقناةشقإلىالحاجةالحربأظهرت

كانوهكذاالهادئالمحيطعنالكاريبيالبحريفصلالذي

بنما.قناةشقالأمريكيةالأسبانيةالحربنتائجمن

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

ورثيود،روزفلتريكوبورتو

باكوجورخ!،يويد

الكيميائيةالحربانظر:.الإشعاعيةالحرب

الإشعاعية.البيولوجية

الصين(،تاريخية)نبذةشنغهايانظر:الالمحيون.حرب

(.البريطانية)السيطرةكوبخهوبخ(،العربيةالقوىبم)الصراع

بين)الصراعإسرائيلانظر:أم.739أكتويرحرب

تارفي.!ر،(بموالسلامالقتال)تجددمصروإسرأئيل(بمالعرب

المسماةالمتفجرةالأجهزةاستخدامالألغام!حرب

والمعداتودباباتهسفنهوتدميرالعدوجنودلقتل،الألغام

الشخصعليهايخطوعندماالألغامبعضتنفجر.الأخرى

يمكن.جيبسيارةأودبابةتدهسهاعندماأخرىوتنفجر

تنفجرلمسها.حتىأوتحريكهاعندلتنفجرالألغامتصميم

السفينة.مرورعنالناتجةللتأثيراتنتيجةالبحريةالألغام

بعد.منالتحكمطريقعنأيضاالألغامتفجيرويمكن

كما،منطقةدخولمنالعدولمنعالألغاموضعيمكن

العدوجنودسيرطريقعلىللتأثيرأيضااستخدامهايمكن

اتخاذعلىالعدوإجباريمكنالألغاموبتجنب.سفنهأو

الألغامأكثر.بسهولةمهاجمتهيمكنحيثمعينةطرق

الأخرىالأسلحةمنبكثيرمقارنةالثمنغاليةليمست

مكانها.فييزرعوهاأنالقليلالتدريبأصحابويستيم

الأرضيةالألغام،الألغاممنرئيسياننوعانهناك

البحرية.والألغام

الأرضيةالألغام

علىنشرهاويمكنالأرضفيالأرضيةالألغامتزرع

.الألغامحقولتسمىمخططة-أشكال-أنماط

مامنطقةداخلرميهاأوالألغامزراعةالجنوديستيم

الطائراتبوساطةأيضاإسقاطهايمكنكماالمدفعيةبوساطة

المروحية.

منرئيسيةأنواعخمسةهناك.الأرضيةالألغامأنواع

الألغام2-للأفرادالمضادةالألغام-ا:الارضيةالألغام

الألغام-4الكيميائيةالألغام3-للدباباتالمضادة

النووية.الألغام5-فيهاالمتحكم

جنودوإصابةلقتلتستخدمللأفرادالمضادةالألغام

تنفجرتفجير()جهازحساسةصمامةبهايوجدالعدو،

أيضاتنفجرأنيمكنكماالأشخاصأصغرلوزننتيجة

باللغميتصلشيئايحركأوبالسلكالشخصيتعثرعندما

سلك.بوساطة

متفجرةعبواتبهاللأفرادالمضادةالألغامبعضهنالك

مسافةعلىقليلينأشخاصاتقتلبالتاليوهيصغيرة

يزيدبعدعلىالناسمنكثيرقتلأخرىوتستطجع.قصيرة

.أم08على

متفجرةعبوةللأفرادالمضادةالألغامبعضترمي

انظر:.كبيرةمنطقةفوقالشظاياوتنثرالجوفيتنفجر

الشربنل.

وأمبانفيالخداعيةبالشراكالمسماةالألغامتخبأ

أجسامداخلأيضاإخفاؤهايمكنكماالموتىالجنودتحت

نأالمحتملمنالتيالصغيرةوالحقائبالأجهزةمثلعادية

العدو.جنوديحركها

والمركباتالعدودباباتتدمرللدباباتالمضادةالألغام

للأفراد.المضادةالألغاممنأكبرالألغامهذه.الأخرى

عندما-فقط-للدباباتالمضادةالألغامأنواعأغلبتنفجر

يستيم.كجما05حوالىعلىيزيدوزنفوقهايتحرك

الشاحناتتدمرولكنهاالألغامهذهعلىبأمانالسيرالجنود

الجنازير-الأقلعلى-وتتلفالتدريعالخفيفةوالمركبات

.الدباباتعليهاتتحركالتيالمعدنية
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ويقتلتنفجر.عندماساماغازاتطلق.الكيميائيةالألغام

الواقية.الملابسلايرتدونالذينالجنوديصيبأوالغاز

قبللهاالمحددالموضعفيتزرعفيها.المتحكمالألغام

تقتربعندمابعدمنالتحكمطريقعنوتنفجر.المعركة

العدو.قواتمنها

نوويةأجضةعلىالنوويةالألغامتحتوي.النوويةالألغام

وأالخرسانيةالجسورلنسفالألغامهذهتستخدم،صغيرة

أطنانعدةالمهامهذهمثلوتتطلب.الجبليةالممراتقفل

صغيرةالنوويةالألغامأنإلا،التقليديةالمتفجراتمن

عربةداخلتنقلأوشخصانيحملهاأنيستطيعبحيث

الأرضيةالألغامكشفيمكن.الأرضيةالألغام.كشف

بالزحفالألغامأماكنتحديدالجنوديستطيع.طرقبعدة

أمامهمالمنطقةيتحسسونوبحذرالأرضطولعلى

وتنزعبحذرإخراجهيتماللغمإيجادعند.بنادقهمبحراب

.تجاوزهيتمحتىموقعهعلىعلامةتوضعأوالصمامة

تسمىحساسةأدواتالأفرادالجنوديستخدم

الألغامكشفيمكن.الألغامموقعلتحديدالألغامكاشفات

علىالمركبالألغامكشفجهازباستخدامأكثربسرعة

الجهازكشفعندتلقائياالجيبيقفحيثجيبعربة

لغم.لأيمما

لتجاوزهاعلامةوضعيمكنالألغامكشفبعد

عليهاتركببدباباتنسفهاأوالمدافعبنيرانوتفجيرها

فوقها.المرورعندالألغامبتفجيرالجهازيقوم.خاصةأجهزة

حقوللنظافةأيضاتستخدمالثعابينتسمىأجهزةهنالك

هذهتدفع.بمتفجراتمعبأةطويلةأنابيبوالثعابين.الألغام

يتسبب.تفجيرهيتمحيثاللغممنطقةداخلالأجهزة

للجنودالطريقوينظفالقريبةالألغامتفجيرفىالانفجار

.والمركبات

البحريةالألغام

فيطفوالماءجسمأرضيةعلىالبحريةالألغامتثبت

العدووسفنالصديقةالسفنعلىخطرةيجعلهاممابعضها

البحريةالألغامبزراعةالعائمةالسفنتقومالسواء.على

إلىبالإضافة،الألغامزارعاتالمسماةالمراكبومنها

الذاتيةالبحريةالألغامبعضهنالك،والغواصاتالطائرات

نأقبلقليلةلأميالوتتحركغواصةمنتنطلقحيثالدفع

كشفهبعدطوربيدقذيفةاللغميطلق.المحيطقاعفيتستقر

.العابرةالغواصةمروحةلصوت

رئيسيةأنواعأربعةمنهاتوجد.البحريةالألغامأنواع

الألغام3-ألالتماسألغام2-الصوتيةالألغام-ا:وهي

الضغط.ألغام4المغنطيسية

تقيلةمركمةأيةأوالدلابةتدهسهعمدمايمفجرللدبابةالمضاداللغم

لضغطنتيجةالسطحم!قريباالمدفوناللغميسفحر)أعلاه(،أحرى

!مة.الر

ا!كمحامةا

سحصحلقة

التأم!!

ضعمو)لركش

لمتح(ا

خارحي()ممظرللدسالةمصادلعم

سحص-رءحلمه

الصغطحلقةع-لا!3في

عرضى()مقطعللد،سةمصادلع!
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1لان!هاهـفييد

الصغطحلقة-

والحاحرالطوق

للاستيكيطوق-

الحليرممادعطهاء-

الرممطإبرة

الممجر

تدفععندمااللعمينفجر.أعلاهموضحةللدبابةاللضاداللغمأجزاء

لهذهونتيجة.اللغمداخلأسفلإلىالقمةفيالموحودةالضغطحلقة

المعززينشطالمعزز.يطقالذيالمفجرلضر!الرميإبرةتقومالعملية

اللعم.ينفجروبعدهاالانفجارالثديدةالعبوة



اسمفينة.دفعمراوحصوتيفجرها.الصوتلةالألغام

تلمسأوالسفينةتلمسهاعندماتنفجر.الاللماسألغام

منها.البارزةالهوائيات

الذيالمغنطسيالمجاليفجرها.المغنطيسيةالألغام

اللغمانفجارولتجنب.الحربيةالسفينةبمعدنيحيط

كوابلمجموعةاستخدامالم!مفينةتستطعالمغنطيسى

تبطلأوتقللوهىالمغنطيسيةإزالةحزامتسمىكهربائية

المغنطسي.المجال

فيالعابرةالسفنتتسببعندماتنفجرالضغطألغام

.الألغامحولالماءضغطتغيير

الكشفصعبةالبحريةالألغام.البحريةالألغامكشف

أجهزةتركيبلاحتمال-تفجيرهاأونزعها-والإزالة

منمعينةأعدادبعبوريسمحالذيالأمرعليهاحاسبة

موقتاتتركيبأيضايمكن.اللغمينفجرأنقبلالسفن

الساعاتمنلعددالانطلاقمنتمنعهاالألغامهذهعلى

-الألغامكماسحاتالمسماةالسفنتستخدم.الأيامأو

انظر:إزالتها.ثمومنالألغاممواقعلتحديد-السونار

للألغامكاسحةمروحيةطائراتتقوم.الألغامكماسحة

الضحلة.المياهفيالألغاملإزالةمقطورةأجهزةباستخدابم

الألغامالماءتحتوالمثبتةللصوتالباعثةالاجهزةتفجر

كاسحاتتثبتهاالتىالأجهزةبعضتقومكما.الصوتية

ألالتماس.لألغامالمثبتةالأسلاكبقطعالماءتحتالألغام

بالمدافيتفجيرهويتمالسطحإلىذلكبعداللغميطفو

بعضبتفجيرالسفنتقطرهاكهربائيةأجهزةوتقوم

وتفجيرهاإزالتهافتتمالضغطألغامأما.المغنطسيةالألغام

لهذاخصيصامجهزةعابرةصغيرةسفنباستخدام

.الغرض

المجاليفجرالمطرد!.ويسمىهيلوكبترطائرةتقطرهالألغامكسحجهاز

الماء.تحتزرعتالتيالمغنطسيةالألغامالموقةعنالنابخالمغنطسى

916الزولوية+الإنجليزيةالحرب

الحربفيالأرضيةالألغاماستخدمت.تاريخيةنبذة

خلالمنلغمالمصطلحجاءعام.002منلأكثر

يتمحيثالعدومواقعتحتالأنفاقحفرعليالتدريب

الحربوأثناءوتفجيرها.البنادقببارود"،نفاقهذهحشو

الاتحادجنودلغمأم(865ا-)861الأمريكيةالأهلية

فقدفرجينيا،،بيترسبورجفيالانفصاليينخنادقمنقطاعا

بارودفيهووضعواام05منأكثرطولهنفقاالجنودحفر

الولاياتدفاعاتفيكبيرةحفرةوفجرواالبنادق

(1891أ-19)4الأولىالعالميةالحربوفي.ال!نفصالية

عليهاسارعندماانفجرتالتىالمدفعيةقذائف!الجنوددفن

الحربوبعد.الشاحناتأوالدباباتدهستهاأوالجنود

وأمعدنيةأو،خشبيةبأوعيةالألغامتطويرتمالأولىالعالمية

بلامشيكية.

العالميةالحربأثناءكثيراالأرضيةالألغاماستخدمت

.الأخيرةالحروبأغلبوفيام(،549-1)939الثانية

المحتويةالعائمةالمراكب-البحريةللألغاماستخدامأول

عشرالسادسالقرنأواخرفيكان-متفجراتعلى

الماءتحتالمستخدمةللألغامالأولىوالأنواع.الميلادي

مقفولةخشبيةأوعيةكانتالطوربيدقذائفوالمسماة

علىالطوربيدويلصقالعدوسفينةتحتالغطاسويسبح

(ام1783-)775الأمريكيةالثورةوأثناء.السفينةهيكل

غواصةأولبتطويرالأمريكيالخترعبوشنلديفيدقام

اللغم.إلصاقبجهازمجهزة

الانفصاليةالولاياتمنلكلالبحريةالقواتقامت

الأهليةالحربأثناءالماءتحتالألغامبا!شخداموالاتحاديين

لأمريكية.ا

جنوبنىوتعتالزولوية-الإئجليزيةالحرب

نأعلىالمؤرخينمعظمويتفق.ام987عامإفريقيا

شعباستقلالشموكةليكسرواالحربأشعلواالبريطانيين

المستعمراتوزيرأراد.قبيلةالزولو،:نظرا.الزولو

حتىالزولو،قوةيسحقأن،كارنارفوناللورد،البريطاني

إفريقياجنوبدويلاتتوحيدمنالبريطانيونشمكن

.قوياتحادفىالمنفصلة

اثارذاتكانتأنهاإلا،ثانويةقصيرةحرباكانت

الإمبراطوريةوعبرإفريقياجنوبمنكلعلىكبيرة

تمحيصتم.معاركعدةخسرواالبريطانيينلأن،البريطانية

متأنباهتمامالبريطانيةالعسكريةتلقتهاالتيالضرباتهذه

قوةتحديإلىتتطلعالدولبعضكانتحيثأوروبا؟فى

البريطانية.أللإمبرأطورية

أصبحالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالسبعينياتفي

علىيحافظأنحاولوقدالزولو.علىملكاسيتشوايو
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حفظعلىعازفاكانأنهإلا،جيرانهمعسلميةعلاقة

علىقادراقوياجيشايملكوكان.وكرامتهشعبهاحترام

مملكته.حماية

عامالترانسفالإقليمالبريطانيوناحتلأنبعد

للزولومستقلةمملكةوجودمنقلقينأصبحوأام،877

الترانسفالحدودعلىسيتشوايواعترض.حدودهاعلى

نأإلا.ادعاءاتهالمستعمراتلحدودلجنةودعمت،الجديدة

علىعازفاكانفرير،بارتلالسير،البريطانيالعامالحاكم

الشكاويبعدام،878عامفيالزولو.سلطانتدمير

إلىإنذارافريرأرسلالزولو،وممارساتعاداتحول

شروطعلىالزولوملكيوافقبأنفيهمطالباسيتشوايو

سيتشوايوحاول.استقلالهمعنالزولوتخلىعملياتعنى

انتهاءقبللكنالإنذار،انقضاءقبلالمطالبمعظميلبيأن

فقدالزولو.حدودإلىالبريطانيةالقواتتقدمتالإنذار

أولندي،علىالاتجاهاتثلاثيهجومشنيعتزمونكانوا

الزولو.عاصمة

مناصروحاول،البريطانيةناتالمستعمرةوفي

حذركماالوشيكالاشتباكإيقاف،طائلبلاسيتشوايو،

بسببالتوقيتسيئالغزوأنمنالعسكريونالخبرأء

عبرتأم987عاممنينايرفيلكن.الصيفيةالأمطار

الشرقيالطابورإيقافوتملاند،زولوإلىالبريطانيةالقوات

عندفادحةلخسائرالأوسطالطابوروتعرض،إيشوويعند

عندالتقدمعنالغربىالطابورعجزكما،إيساندوانا

فىصغيرةبريطانيةلقوةالباسلالصمودلكنكامبولا.

من000.4مواجهةفيدريفتروركسحدودمركز

العسكريةالسمعةحفظعلىجزئياساعدالزولو،

بسالةميداليةأأفكتورياالملكةمنحتوقد.البريطانية

العمل.لهذا

لإعادةناتالإلىالمدحورةالبريطانيةالقواتتراجعت

المصابونالمستوطنونوقام.تعزيزاتواستدعاءالتجف!

الحكومةعبرت.دفاعاتهمببناءوالترانسفالناتالفىبالهلع

الرجالوفقدانالزولوأرضلغزوالممتيائهاعنالبريطانية

اللورد،البريطانيةالقواتقائدأنإلا،والمعدات

فشن.لمممعتهاستعادةعلىعازماكانتشلمسفورد،

فييأملايو،سيتشوكان.ام987عامثانياهجوما

وأنخاصة،البريطانيينمعلمملاملاتفاقيةللتوصلالتفاوض

يونيوفيلكن.محاصيلهمحصادمنيتمكنوالمالزولو

وفرأولندي،معركةفىالزولوجي!أندحرأم987

سيتشوايو.

.بلدهمننفىثم،وخلعبعد،فيماسيتشوايوأسر

وأرضهممواشيهممنالمالكةالعائلةالتسويةوجردت

مشيخة.31إلىنفسهاالزولوأرضوقسمت،وثروتهم

علىسيتشوأيووأستحوذالتسويةانهارتأم883عامفى

التالي،العامفيتوفيأنهإلا.أخرىمرةمحدودسلطان

وفىالزولو.مملكةدمارإلىبمسرعةاللأهليةالحربوقادت

ثم،الحمايةتحتالمنطقةبريطانياوضعت،أم887عام

.ناتالإلىسنواتعشربعدضمتها

تاريخ.إفريقيا،جنوب:أيضاانو

)الحربأسبانياانظر:الأسبائية.الأهليةالحرب

الأسبالية(بمالأهلية)الحربالثانيةالعالميةالحرب(بمالأهلية

فرانسيسكو.فرانكو،

بيننشبتحربالأمريكيةالأهليةالحرب

.ام861عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنقسمين

وأ،بالجنوبالمعروفةالجنوبيةالولاياتحاربت

وعلىالسوداسترقاقعلىالمحافظةلأجل،الكونفدرالية

الشمالية،الولاياتعارضتبينما.الزراعيةالحياةنمط

الجنوبفىالرقنظامالاتحاد،أوالشمالباسمالمعروفة

الولاياتداخلكافةالولاياتاتحادعلىللمحافظةوسعت

أرواحمنالكثيرالحربهذهأزهقت.الكبيرةالمتحدة

نأدرجةإلىمتنازعتينجبهتينإلىوقسمتهمالمواطنين

مرارةوظلت.أخاهيحاربالأسربعضفيالأخأصبح

هذا.يومناحتىماثلةالحربتلك

الولاياتبينالحربباسميالأهليةالحربعرفت

أبريل12فيالحرببدأتأيضا.الانفصالوحرب

سمترفورتموقعجنوبيةفرقةهاجمتعندماام861

سنواتأربعالحربواستمرت،تشارلستونفىالعسكري

روبرتبقيادةالجنوبىالجيت!باستسلامانتهتثم،كاملة

الشمالية.للقوأتلي

وخلفياتهاالحربأسباب

للحربكثيرةأسبابوجودعلىالمؤرخينمعظميتفق

بينالإقليميالفارقعلىويركزون،الأمريكيةالأهلية

الوضعفيالاختلافحيثمنوالجنوبالشمال

المعيشة،وأساليب،الفكريةالمفاهيموفى،الاقتصادي

والولاياتالاتحاديةالحكومةبينالمنازعاتإلىويشيرون

السياسيين،تخبطويذكرون،الولاياتتلكسلطاتحول

القرنخمسينياتخلالالحزبيةالحياةفىالنظاموفقدان

إلىتشيرالتفسيرأتجميعفإن،ذلكومععشر.التالمح

حولها.تدورأوالرقمسألة

علىأساساتعتمدالجنوبأهلحياةكانت.الانقسام

بملهالمناسبالدافئوالمناخالخصبةأراضيهمفيالتبغزراعة

أهلانشغلبينما،المهمةبهذهللقيامالأفارقةاسترقوالذلك

والأرضالباردالجوكانإذ،التجاريةبالأعمالالشمال
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فيالتوسعإمكانيةدونتحولالشمالفيالصخرية

والتركيزالجديالعملعلىالشماليوندأبوقد.الزراعة

المجتمعحقمنأنمدركينالحر،والاقتصادالتعليمعلى

تنسجمفيهفعاليةأونشاطأيكانإنيقررأنومسؤوليته

التحديثإلىيتطلعونوكانوالا.أمالأخلاقىالسلوكمع

متمسكينالجنوبيونكانبينماألافضل،والمستقبلوالتغيير

بالرخاءالإحساسإلىمستسلمينتغيير،دونبوضعهم

فىرغبةدونالزراعيةالأعمالعنالنابخالاقتصادي

حياتهم.نمطتغييرفىالتفكير

القرنأوائلفىالشماليونبدأ.الرقنظامحولالنزاع

نظامالرقنظامبأنبالإحساسالميلاديعشرالتاسع

،الشمالفيلإبطالهبالدعوةمعارضوهونهض،خاطئ

مربحاعملاالاسترقاقفىالجنوبأهلمعظموجدبينما

بدونهسينهارالجنوباقتصادأنيعتقدونوكانواوخيرا.

البيض.منمرتبةأدنىجنسالسودوأن

التشريعاتبعضبإصدارالأمريكىالكونجرسقام

حلفيتساعدأنأملعلىأم،855سنةفيالتوفيقية

الرقنظامببقاءيسمحقانونضمنهامن،الرقمشكلة

اخروقانون،.سيديواشنطنفىتجارتهتمنعأنعلى

إلىالهاربينالعبيدبإعادةالشماليينيطالبصارم

أسلوببتنطمالقانونهذاالشماليونقاوموقد،أصحابهم

مأ485وفي.أسيادهممنالفارينالعبيدهروبلتأمين

بمقتضاهالذينبراسكا-كنساسقانونالكونجرسأجاز

فيهما،الاسترقاقوأجيزونبراسكاكنساسولايتانشأت

تحريمهأوالرقإباحةفيالحقجديدةولايةلأيأصبحكما

.العامبالتصويتفيها

واسمهالعبيد،أحدقضيةعرضتام857سنةفي

.المتحدةالولاياتفيالعلياالمحكمةعلى،سكوتدريد

ولايةفييعيشقبلمنكانلأنهالحريةادعىقدوكان

سكوترففادعاءالمحكمةقرارلكن.حرةومنطقةحرة

فىمواطنايصبحأنأسودلأييحقلابأنهوقضى

إبطالالكونجرسباستطاعةليسوأنه،المتحدةالولايات

نأعلىوبرهنالشمالأغضبماوذلك.المناطقفي،الرق

قضائيا.حلهيمكنلاالرقحولالخلاف

لرئاسةلنكولنإبراهامانتخبعندما.الانفصال

يلغىقراراالرئيسيصدرأنالجنوبيونخشيالجمهورية

ولايةفانسحبتالاتحاد،منالانسحابفقررواالرق

تبعتهاثم،ام086ديسمبرفيالأمرأولالجنوبيةكارولينا

ولويزياناوجورجياوألباما،وفلوريدا،،مسيسيبيولايات

مابينهافيماالعستالولاياتوشكلت.أم861يخايرفى

الخسارةإثرالجنوبىالجيشتقهقروكان.ام863يوليوفىبنسلفانياولايةفيالحنوبوحيشألاتحاديالجيمقبينوقعتجيتشبورجمعركة

هجومأيبشنيقومأنالخسارةهذهإثرالجنوبجيشباستطاعةيعدلمإذ،الأمريكيةالأهليةالحربفيتحولنقطهةيشكلأصابتهالتيالفادحة

آخر.رئيسى
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ديفزجيفرسوانتخبت،المتحالفةأمريكابولاياتيسمى

لها.رئيسا

تسلمهبمناممبةألقاهالذيالخطابفيلنكولنأكد

سيبقىالفيدرالىالاتحادأنأم861مارسفيالرئاسة

للحفاظالوطنإمكاناتكلسيستخدموأنهالأبد،إلى

منوكان.الجنوبفىالفيدراليةالممتلكاتجميععلى

كارولينافىالعسكريةسمترفورتحاميةموقعضمنها

ام861أبريل12فىالجنوبيونعليهافهجم،الجنوبية

الاتحاديةالقواتلنكولنفأمر،الاستسلامعلىوأجبروها

اعتبرهالذيالأمر،أبريل51فىالحاميةموقعباسترداد

مايوفى،ذأكوبعد.حربإعلانبمثابةالجنوبيون

هي،الجنوبيةللولاياتأخرىولاياتخمسانضمت

وتنيسي،الشماليةوكاروليناوأركنساس،فرجينيا،

العاصمةهيفرجينيا،عاصمةريتشموند،وصارت

الكونفدرالية.

أم(863-)1861الشرقفىالحرب

الحرببأنالشماليينمنكثيرتنبأ.الأولىا!لعارك

الانتصاراتبعضأنغيرأشهر،ثلاثةخلالستنتهي

معاركهناكأنأثبتتالجنوبأهلحققهاالتيالمبكرة

الشماليين.تنتظرطويلة

إحدىبتعويمالجنوبيونقام.المدرعةالسفنحرب

بصفائحجسمهابتقويةوأصلحوهاالغارقةالاتحاديةالسفن

فيالشماليةالسفنبهاوهاجموافرجينيا،وسموهاحديدية

السفينةوبينبينهاالمعركةجرتوقدرودز.هامبتن

فيبحريةمعركةأولفكانتمونيتور،المدرعةالاتحادية

منأيإحرازعدمورغم.المدرعةالسفنبينتجريالتاريخ

تلكفيتفوقهاأثبتتقدمونيتورفإننصرا،الطرفين

المعركة.

الطرفانخاضهاالتىالمعاركومن.أنتيتاممعركق

سبتمبر13فىفريدريكسبورجومعركةألتيتاممعركة

خسائرالجيشانتكبدالأولىالمعركةففى.أم862

لىروبرتالجنوبيينقائدأثرهاعلىأنسحبجسيمة

خلالدمويةالمعاركأكثرهذهوكانتفرجينيا.إلىبجيشه

2!007الجنوبمنالقتلىمجموعبلغإذالأهليةالحرب

الطرفينمنالجرحىومجموع2).00الشمالومن

ذلك.بعدآخرجندي00032منهممات000291

خسائروصلتفرجينيافيفريدريكسبورجمعركةوفي

معركةوفيومفقود.وجريحقتيل!نألفا13إلىالشماليين

معهاضونصفينإلىالشمالجيشانشطرتشانسلرزفيل

المنطقة.تلكمنالانسحابإلىهوكرالجنرال

..تجلييرالحمرالقيادةتحتالفيدراليةالقواتهاجمتحيث.الأهليةالحر!فىمعركةلأولموقعاكانت،تثارلستونميناءفيسمتر،فورت

أبريل.41فيللمتمردينالاتحادعنالمدافعونوامشسلمأم186أبريل21فيالمتحدةالولاياتلحيم!معسكرابيوريحارد
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اشترك.لسوداالجنود

005فيالسودالجنود

الأهلية،الحربفياشتباك

ميداليةمنهم23ولال

وسامأعلىوهي،الشرف

فيللبطولةعسكري

ويكاد.المتحدةالولايات

قدالسودالجنودكليكون

القواتصفوففيحاربوا

يشكلونوكانوا.الاتحادية

منفصلة.وحدات

بتحريرمبدئياقرأرالنكولنأصدرالعبيد.تحريرإعلان

الذيالنصربعدم1862سبتمبر22فيالمستعبدين

انتصاراينتظركانلأنهوذلك،أنتيتامفيالشماليونأحرزه

بهذأالصادرالإعلانفيجاءوقد.قرارهبعديعلنشماليا

أحرارللاتحادالمعاديةالولاياتفيالعبيدجميعأنالشأن

ذلكفييدخلولم.ام863ينايرأولمنابتداءالأبدإلى

أم863ينايرأفيأنهغيرللاتحاد،المواليةالولاياتالقرار

لكنالعبيد.تحريربموجبهأعلنالذيالنهائيقرارهأصدر

لكنهملزما،كانوإنوهو،،حربقراركانالإعلانذلك

ام865فيوفقلنكولنفإنلذابعد.فيماللسحبقابل

الذيللدستور،عشرالثالثللتعديلالكونجرسإجازةمن

المتحدةالولاياتأنحاءفىنهائياالرقبموجبهأبطل

كافة.الأمريكية

بنسلفانياإلىالجنوبيالجيشتقدمجتسبيرج.معركة

وزحف.الاتحاديالجيشوتبعه.أم863يوليوفي

الحربمعاركأكبربينهماووقعتجتسبيرج،نحوالجيشان

رجلألف85وقوامهالشماليالجيشوكان.الأهلية

وكانتألفا.6همقاتليهومجموعالجنوبىالجيشيحارب

جتسبيرج.جنوبالتلالفوقمتحصنةالشماليةالقوات

فيشنهاالتيالهجماتخلالالجنوبيالجيمشيستطعولم

نحوإصاباتهوبلغت.الشماليينزحزحةمنمفتوحةأرض

إلىجيشهسحبإلىقائدهماضطروهكذا005.0،2

فيمهمةتحولنقطةالمعركةهذهشكلتوقدفرجينيا

الشماليين.لصالحالأهليةالحرب

ام(أ-864)862الغربفيالحرب

فيأما.وشيلوهدونلسنوفورتهنريفورتمعارك

فيأم864و1862سنتىبينالمعاركحدثتفقدالغرب

انتصرالتيالغربيةتنيسيفىدونلسنوفورتهنريفورت

بعدتقدمالذيجرانتالجنرالبقيادةالشمالجيشفيها

الجيع!بانسحابالمعركةوانتهت.شيلوهنحوذلك

11بنحوتقدرجسيمةإصاباتتكبدأنبعدالجنوبي

ألفا.31بنحوالشماليينإصاباتوقدرتألفا،

التىالمعركةوفي.المسيسيبيعلىالسيطرةمعارك

الدورياتإحدىاحتلتالمسيسيبينصعلىللسيوةجرت

جرانتحاصركماأورليانز،نيوالاتحاديللجيشالبحرية

معركةبعدالتاليأليومفي،أبريلفيوأسقطهافيكتسبورج

هدسن.بورتعلىالشماليوناستولىثم.جتسبيرج

المسيسيبي.نهرعلىالسيطرةمنتمكنواوبذلك

ماوجاتشيكافيأخرىمعاركحدثت.أخرىمعارك

بانسحابانتهتام863عامأواخرفينوجاوتشاتا

جيعقباستطاعةفأصبح،المنطقتينمنالجنوبقوات

الجنوبجيع!وشقوألباماجورجيانحوالتحركالشمال

نصفين.إلى

أم(أ-865)864الأخيرةالسنة

أم864مايوفي.وشيرمانجرانتانتصارات

شمالىالمهجورةالمنطقةنحوالشماليةالقواتتحركت

استمرتحاميةمعركةإلىالجنوبيةالقواتلجرفرجينيا

متكافئة.وكانمتفادحةخسائرفيهاالطرفانتكبديومين

كورتسبوتسيلفانيافيأخرىضاريةمعركةوجرت

أيضا.متكافئةوكانت،هاوس

عاصمةريتشموندمدينةأخذجرانتحاولثم

منعته،الكونفيدرأليةليالجنرالقوأتولكنالكونفيدراليين

الحديديةالسكةمركز،بيترسبورجحصارإلىفانصرف

02فيحصارهاوبدأريتشموند.إلىالمؤنبهاتمرالتي

أشهر.لتسعةواستمرام486يونيو

بقيادةأخرىشماليةقواتكانتالأثناءهذهفي

إلىللانضمامشاتانوجامنتتقدمتكمسوليمشميرمان

الجنوبيةوكاروليناجورجيافاخترقت.جرانتقوات

انضمتحتىاعترضها،ماكلعلىمنتصرةفالشمالية،

جرانت.قواتإلى
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جرانتاستولىأم865أبريلفي.الجنوباستسلام

القواتأجبركالريتشموند،الممولةالحديديةالسكةعلى

وأخيراورلمجشموند.بيترسبورجمنكلإخلاءعلىالجنوبية

التيالمعاركمواصلةمنجدوىلابأنهلىالجنرالأدرك

إلىفكتب،نتيجةدونالأرواحإزهاقإلىتؤديكانت

اللقاء.فتمالاستسلامشروطلمعرفةمقابلتهيطلبجرانت

المستوطناتإحدىفيأم865أبريل9فيبينهما

،الحربلوقفسخيةشروطاجرانتومنحه،الصغيرة

سميث.إدموندالجنرالبعدهاستسلمكماشاكرا،ليقبلها

.الحربانتهتوهكذا

الحربنتائج

الرقنظامإبطالإلىالأمريكيةالأهليةالحربأدت

الشمالانتصاروكانالمتحدةالولاياتأنحاءكلفي

البلادكلفتالحربتلكأنغيرالاتحاد،لبقاءضمانا

منالقتلىعددبلغفقد،الأرواحمنهائلةأعدادا

الشمالمنألفا036بينهممنألفا،062الطرفين

هؤلاءنصفمنأكثرماتوقد.الجنوبمنألفا26و.

الأمريكيينالحربوكلفت.بالأمراضالإصابةنتيجة

والصناعةوالمزارعالممتلكاتفيباهظاثمناعامة

ونساءرجالمنالمدنيينمنالكثيرونوهلك،والتجارة

فنونمنجديدةأساليبالحربأدخلتوقد.وأطفال

ذلك،حديثةحربأولبأنهاتوصفجعلهامماالقتال

ومن،موحدةقيادةتحتالجنوديقاتلمرةلأوللأنه

الحربأدخلتكما.الكاملالحصارتنفذوأن،خنادق

مراقبةوبالوناتوألغاممدرعةسفنمنالمعداتاستخدام

الوامئالذيللدمارنؤاحديثةحرئاوأعتبرتوغيرها

كلفيهاامستخدمقشاملةحرباكانتإذبه،جاءت

المتحاربين.طاقات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجويونالعسكريونالقادة

تشارلزحون،فريموتإيفرتأمبروزليرنسايد،

برنتورجورح،ماكليلانإسيوليسيص،حرانت

الشماليونالعسكريونالقادة

إدواردروبرت،لطحيمص،لونجستريت

أخرىتراجم

أبراهاملنكول!،ليتترهارييتمحتو،كلارابارتود،

والت،وتحمانستيفن،كرينحيمس،لىفالوكا

حيفرسود،يمزد

الإلعائيةالحركة

الرق

وخلفياتهاالحربأسباب

الأ!اقحديدسكك

المنمصيةالسيارة

تومالعمكوخ

ثالأحدا

ومريماكمونترصركة،حتسبيرجلةمسأ،ترنت

حص!!ممتر،حطمة،جتسبيرج

صلةذاتأخرىمقالات

،المتحدةالولاياتالسحامميةالرؤوسالشاءإعادة

تاريخالعلملونالا

الكولمدراليةالأمري!جةالولاياتدكسي

الموف!وعصرعنا

وخلفياتهاالحربأسباب-أ

الانفصال-جالا!سام

الرقمدظحولانىاع-!

(أمأ-186863)الشرقفيالحرب-2

العميدتحريرإعلان-دالأولىالمعارك-أ

حتسبيرحمعركةهـ-المدرعةالسفنحر!!-

ألتيتاممعركة-خ!

(م1861-864)2الغربفيالحرب-3

وشيلوهدوللسنوفورتهريدورتمعارك-أ

المسيسيبيع!السيطرةمعاركب-

أحرىمعارك-ج

(ام86-5أ86)4الأخيرةالسنة-4

وشيرمادحراتالتصارات-أ

الحمو!استسلام-!

الحربنتائج-5

أسئلة

الأمريكيةالأهليةالحربتسميةإلىأدتالتىالأسمابما

الحديتة؟لالحرب

الأهليةالحر!فيتحولنقطةحتمسيرج!عصكةكانتلمادا-2

لأمريكية؟ا

قبلوالجنوبالشمالبينسائدةكالتالتىالإقليميةالفروقما-3

الأهلية؟الحربالدلاع

قواتبننشبتحربالإئجلدزيئالأهليلأالحرب

،الإنجليزيبالبرلمانالخاصةوالقواتالأولتشارلزالملك

عاممنالأولىامتدت.مرحلتينعلىالحربووقعت

نوفمبرإلىأبريلمنوالثانية،أم466عامحتىأم426

عامالأولتشارلزالملكإعدامإلىوأدت.أم486عام

الملكبعدفيماسميالذي،ابنهونفيهزيمةوإلىأم964

.أم651عام،الثانيتشارلز

الأهليةالحربأسباب

القوميةالحكومةيديرالملككانالأهليةالحربقبل

الدولةشمؤونفيالبرلماندوركانبينماالوزراح!بمساعدة

منملك)أولالأولجيمسحكم.الانعليههومماأقل

إلىم3061عاممابينالفترةفى(ستيوارتعائلة

لمالبرلمانلكنمطلقا،حاكمايكونأنوقصد.أم625
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بينبرلماناتبثلاثةالأولتشارلزابنهوجاء.الرأييشاركه

مشكلة.منهاكلمعلهوكانام،628وام625عاممط

وجوددونوحكم،ام962عامالثالثالبرلمانحلثم

.ام064عامحتىبرلمان

إلىبالأسعارالمالىالتضخمدفع.الاقتصاديةالأسباب

عاميبينماالفترةفيأوروباأنحاءكلفىالارتفاع

مخصصاتكبيربشكلوتقلصت.أم064وام053

دفعمما،ببذخالمالينفقالأولجيمسوكان.الماليةالملك

بفرضالملكوردإضافيا،مالآمنحهرفضإلىالبرلمان

.الوارداتعلىجديدةضرائب

الأولتشارلزالملكمنحالبرلمانرفضام562عامفي

منكبيراجزءاتمثلعادة)كانتوالجنيهالبرميلرسوم

جنيهوكلالنبيذمنبرميلكلعلىوفرضت(الملكدخل

الأملاكأصحابأجبركمامستوردةسلعةأيسعرمن

ذلك.منهمرفضمنوسجنالمالإقراضهعلى

،الالتماسحققانونالبرلمانأجازام628عامفي

موافقةدونضرأئبأيفرض!ناور-موبذلك

ينطبقلاأنهعلىأصرلكنه،القانونتشارلزوقبل.البرلمان

السابعالقرنمنالثلاثينياتوفى.الضريبيةالرسومعلى

جمعفيوبدأالقانونهذاالملكتحاشىالميلاديعشر

السفن.ضريبة

داخلمتطرفةجماعةهناككانت.الدينيةالأسباب

بالبيوريتانعرفتالإنجليز،البروتستانتالنصارى

منللتخلصتعملعديدةلسنواتظلت)التطهيريون(

قاومهموقد.الصلاةكتاببمراجعةوتطالبالأساقفة

عليهمالحربتشارلزالملكشنبينماالأولجيمس

لود.وليمبقيادةالكنيسةرجالمنمجموعةمعمتضامنا

لأساقفةرئيسالودتشارلزالملكعينأم633عاموفي

إلىبميلهمامعاولودتشارلزالبيوريتانواتهم.كانتربري

تشارلززوجةمارياهنريتاوكانت.الرومانيةالكاثوليكية

كانتولأنها،كاثوليكيةكانتلأنهامرغوبةغيرشمخصية

غيرلودوكانفرنسا.ملكعشرالثالثلويسأخت

بالحقبإيمانهالتمسكعلىتشارلزشجعلأنهأيضامحبوب

اللهعندمنالملوكولايةأنتزعم)فكرةللملوكالمقدس

(.باسمهيحكمونإنماوأنهمسبحانه

تمردأم638عامفى.الأسكتلندصلنمعالحرب

كتابيفرضأنحاولعندماتشارلزضدالأسكتلنديون

المشيخيةالكنيسةعلىاللإنجليزيةالكنيسةصلاة

عامالأسكتلنديينضدحملةتشارلزوسير)البرسبيتيرية(.

إيرلوزرائهأقدرونصحه.وفشلتالكثيركلفتهأم،963

فيأخرىلحملةالماللجمعالبرلمانبدعوةستراتفورد

لكنه،أم046عامأبريلفيالبرلمانواجتمعأسكتلندا.

بالنظرالملكيقومحتىإضافيةضرائبأيعلىالموافقةرفض

بعدالبرلمانبحلتشارلزعلىمشراتفوردوأشار،شكاواهفي

شماليبغزوبعدهاالأسكتلنديونقامفقط،أسابيعثلاثة

نأعليهوكان.بهدنةالقبولعلىتشارلزوأجبرواإنجلترا

الأولىالدورةوامتدتلإقرارها،للانعقادالبرلمانيدعو

سبتمبرحتىأم064عامنوفمبرمنالطويلللبرلمان

جعلتقوانينالبرلمانأجازبيمجونقيادةوتحت.ام146

أيضئاالبرلمانحلكماقانونيغيرأمراالسفنضريبةمن

التقصيرتهمةووجهالعليا،والمحكمةالنجومقاعةمحكمة

علىتهثارلىأجبركما.أم146عامفاعدمستراتفورد،إلى

إضافيشرطمعسنواتثلاثكلالبرلماندعوةعلىالموافقة

نفسه.البرلمانبموافقةإلاالبرلمانحلمنتشارلزيمنع

تمردنشوبمعأخرىأزمةبدأت.الأخيرةالأزمط

.أم641عامنوفمبرفيأيرلندافيالكاثوليكالرومان

لكنأيرلندا،لإخضاعجديداجيشايسيرأنتشارلزوأراد

ماالبرلمانأجازذلكمنوبدلأ.لهبقيادتهشقلمالبرلمان

خلالالملكسياساتمهاجماالأعظمبالاحتجاجعرف

الجذريالإصلاحإلىوداعيا،خلتالتيالعشرالسنوات

الوزراء.تعيينعلىالسيطرةبحقومطالبا،الدينيةللأمور

خمسةبمحاكمةتشارلزأمرام642عامينايروفي

.هامدنوجونبيمجونضمنهممن،برلمانيينأعضاء

للمحاكمةالخمسةالأعضاءيسلمأنالبرلمانرفضوعندما

خرقوهو-بنفسهالعموممجلسقاعةتشارلزغزا

قدكانواالخمعسةالأعضاءولكن-البرلمانيةللحصانة

.لندنمدينةفيواحتمواذلكقبلالمكانغادروا

الأقاليم،فيالدعمعنباحئاالعاصمةتشارلزغادر

وفي،الجيشعلىسيطرتهعنيتنازلأنرفض،مارسوفى

إلىفأرسلوا.بهخاصجيشتكوينفيالبرلمانبدأيونيو

تكونبأنتوشكوثيقةوهيعشر،التسعةالعروضتشارلز

لاستسلامه.شروطا

وكان،أغسطسفينوتنجهامفيعلمهتشارلزورفع

يوليو.فيمانشسشرفيذلكقبلحدثقدالأولالالتحام

)المؤيدينالملكيينبيناندلعقدالقتالكانسبتمبروبحلول

البلاد.أنحاءكلفيالبرلمانومؤيدي(للملك

المستديرةالرؤوسوأصحابالفرسان

كانواالذينالملكيينإلىتشيرالفرسانكلمةكانت

الرأسعبارةوكانت.خيالتهمفىمتفوقينالأمربدايةفي

،للبرلمانالمواليالمشاةجنديإلىترمزأصلهافيالمستديرة

وعند.الفولاذيةخوذتهليناسبالقصيرالمحلوقبشعره

ناحيةمنمتفوقةالبرلمانجيوشكانتالأهليةالحربنهاية

.والمشاةالفرسان
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عندماأم642عامأعسطص22فيلدأتالإنجليزيةالأهليةالحرب

لوتنحهام.

(المشاةأو)الخيالةالنوعينمنلأيالانتسابيكنلم

كانإذ،الاجتماعيةالطهبقةفياختلافأساسعلىقائما

النبلاءمنعددأيي!ستدعىأنالبرلمانبالحمتطاعة

وضمت.ذلكفعلالملكباستطاعةكانمثلماوالأشراف

الجانبين.لكلامؤيدينالأسرمنالكثير

المهمةالمدنومعظملندنعلىالسيطرةأعطت

بتدبيرالبرلمانوقام.متميزةأفضليةللبرلمانالأخرى

علىكانبينما.الضرائبطريقعنللحربالأموال

البرلمانلكن،الطوعيةالمساهماتعلىيعتمدأنالملك

جيشتمويلعلىقادراكانلأنه،الحربكسب

يأوفىمكانأيفى،القتالعلىقادرمحترف

.زمان

فيالملككلمبر!الأولتشارلرقيادةتحتالملكيةالقواتقامت

أمأ-642646،الأولىالمرحلة

عامسبتمبرفىنورثامبتونعندالبرلمانيالجيشتجمع

تشارلزغادرأنوبعد.إسكسإيرلقيادةتحت،أم426

جيشفيوشروزبريتشسشراخترق،نوتنجهاممدينة

عندالجيشانوالتحمتقريبا.إسكسجيم!جندهيعادل

،روبرتالأميرقادأكتوبر.23فيوركشايرفيإدجهل

،الإعجابإلىتدعوبطريقةالفرسانجنود،الملكأخابن

فشلنوفمبرفىلندنعلىهجومهلكن.الملكفانتصر

إلىتشارلزوتقهقر،جرينتيرنهامإلىوصلعندما

.أكسفورد

إمرةتحتالبرلمانىالجيع!قضىأم643عامفي

نحوللتقدممحاولةفيالصيففصلمعظمإسكس
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بسيطةأزياء،البرلمانجيوشىمنخصوصا،المشاةالجنودارتدى(.اليمين)إلىأنفسهملحمايةالدروعيرتدونكانواالجانبينكلامنالضباط

بحيد.حدإلى

إيرلبقيادةاخرملكىجيمقكانالشمالوفيأكسفورد.

وتوماسفيردناندوبقيادةبرلمانياجيشادمرقدنيوكاسل

يونيو.03فىليدزمنبالقربمورأدوالتونعند،فيرفاكس

السيربقيادةالملكيالجيم!هزم،الغربفي،ذلكوبعد

،داونراوندويعندوولروليماسميرجيشهوبتونرا!

يوليو(.)13سومرستمنطقةفي

هوبتونقواتانضمامالبرلمانيونالقادةخشي

اللجوءفقرروا،لندنلمهاجمةالملكيةالقواتإلىونيوكاسل

والعهدبالاتحادعرفمامعهمفأبرموا،الأسكتلنديينإلى

ضد)اتفاقية(تحالفاالوثيقةوكانتسبتمبر.فيالقاطع

وعبر،الدينيةالأموربإصلاح)وعدا(وعهداالملك

.أم446ينايرفيالحدودالأسكتلنديون

فقدأبدا.صفوفهاتوحدأنالملكيةللجيوشيقدرولم

إنجليافىالملكىنيوكاسلإيرلجيعقطريقاعترضت

الرابطةباسمالمعروفةالبرلمانيةالقواتبوساطةالشرقية

هوبتونجيشواستولىمانمثسشر.إيرلقيادةتحتالشرقية

ذلك.منأكثرفعليستطعلملكنه،بريستولعلى

خسرذلكوبعد،الوقتلبعضجلوسترتشارلزوحاصر

.ام643سبتمبر02فيالأولىنيوبريمعركة

عندوولرالملكيةالقواتهزمتأم446عاموفي

شمايرأكسفوردفىبامبريمنبالقرببريدجكروبريدي

حصرواقدكانواالأسكتلنديينأنبيديونيو(.2)9

قواتوانضمت.يوركفىنيوكاسلإيرلبقيادةالملكيين

أوليفرإمرةتحت،الشرقيةالرابطةوقواتفيرفاكسالأخوين

الأميرمنتشارلزوطلبالحصار.قواتإلىكرومول

الملكيونقاتليوليومنالثائوفى.يوركنجدةروبرت

كانواالأخيرينأنمنالرغمعلىوالأسكتلنديين،البرلمانيين

مور.مارستونفي2،إلى3بنسبةعددايفوقونهم

دموية.الحربمعاركأكثرمنواحدةوخسروا

!ولكنه،كورنوولإلىبرلمانياجيشاإسكسإيرلقاد

معظمتاركا،قاربفىفهربلوستويثيل،عندمصيدةفي

جيشالكنجنوبا،مانشسشرإيرلوسار.لتستسلمقواته

وأنتصر.بمهارةعليهتفوقبكثيرجيشهمنأصغرملكيا

أكتوبر(.)27الثانيةنيوبريمعركةفيتشارلز
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بينوالمزمنالطيبغيرالشعورأدىمونتروز.

يتقدمولملها،لاحدخلافاتإلىوالإنجليزالأسكتلنديين

تعينذلكوبعد.نواركمنأبعدجنوئاالأسكتلنديون

أخرىمرةالشمالإلىجيشهممنكبيرجزءإرسالعليهم

قبائلمجموعاتأقنعالذيمونتروز،الماركيزمعللتعامل

فيالأسكتلنديةالحكومةضدبالثورةالملكباسمالهايلاند

استطاععصاباتحربقادوبعدها،أم464عامسبتمبر

لكنه.ام645أغسطسفىجلاسجواحتلالخلالهامن

جيشهوتشتتأم،645سبتمبر13فيفلفوجعندانهزم

البلاد.خارخإلىهووهرب

إلىام644عامشتاءمنالجديد.النموذجيالجيش

فىأحليااالقيادةلتطهيرضاريةحملةكرومولقادأم645

القاضي،الذاتنكرانقانونبإجازةالبرلمانوقام.الجيم!

وأعسكريةمناصبأيالبرلمانمجلسيأعضاءتوليبعدم

عنبالسياسةالنأيإلىيهدفكأنهالقانونوبدا.مدنية

البرلمانفيكرومولأصدقاءلكن.العسكريةالقيادة

جيعقبانشاءالبرلمانأقنعواكذلك.تعيينهإعادةأستطاعوا

تعيينمعفيرفاكستوماسالسيرقيادةتحتمحترفمتفرغ

.للفرسانقائداكرومول

ففى.لايقاومجيشاالجديدالنموذجيالجيشكان

دمرام(645يونيو1)4نورثامبتونشايرفىنيزبيمعركة

الغربيالجيشدمروبعدها.الرئيسيالمحاربالملكيالجيش

فىلانجبورتعندجورنجقيادةتحتكانالذي

،بريستولروبرتواستسلميوليو(.ا.)سومر!ست

عامأبريلوفي.المنظمةالملكيةالمقاومةوانهارت

ل!جيشواستسلممتخفياأكسفوردتشارلزغادرأم466

بهوانسحبمايو(.)5نواركعندالأس!صتلندي

نيوكاسل.إلىالأسكتلنديون

الثانيةالمرحلة

كاناوالأسكتلنديينالبرلمانلأنسلاممعاهدةتو!لم

منالملكتخليصأجلمنيحاربانكاناأنهمايدعيان

واقترحوأ.نفسهالملكعلىحربالاالأشسرارمستشاريه

للوزراءالملكاختيارحريةلتقييددمحتوريةإجراءات

الجي!ق.علىوسيطرته

وسلمواإنجلتراشماليمنالأسكتلنديونانسحب

كبيرمبلغمقابلام476عامينايرفيالبرلمانيينإلىتشارلز

مشكلةمواجهةفىبدأقدوقتذأكالبرلمانوكان.المالمن

علىاعترضالذي،النموذجىالجيم!علىالسيطرة

بدأتقدالجيع!وكانوعفو.كاملأجردونتسريحه

ليلبورن،جونبقيادة،المتشددينمنمجموعةإليهتتسلل

الملكيةإلغاءأرادوا)الليفلرز(،المساواةبدعاةعرفت

الإصلاحمعالجمهوريةوإعلان،اللورداتومجلس

.الجذريالاجتماعى

مناوئيهوأقصىلندنالجيشاحتلأغسطسوفى

تشارلزإقناعكرومولوحاول.البرلمانمنالرئيسيين

تنازلاتقدمتالمقترحاتسميتتسويةبمشروعبالقبول

قلعةفيوتحصننوفمبرفىفرتشارلزلكن.الطرفينلكلا

النبلاءمنطلبحيث،وايتجزيرةفيكاريسبروك

مرةالحربونشبت.مساعدتهالمنشقينالأسكتلنديين

تمكنفقدسريعا.انتهتلكنهاام648صيففيأخرى

عندالغازينبالأسكتلندبننكراءهزيمةإلحاقمنكرومول

الملكيينثوراتالجيشوأخمد(،أغسطس1)7بريستون

.الأخرىالأماكنفي

يتحملشخصياالملكأنالناسمنالكثيريعتقد

الجيشوطالب،هذهالثانيةالأهليةالحربنشوبمسؤولية

لندنباحتلالالجيم!قامديسمبر،وفي.بمعاقبتهالمنتصر

مواجهاالصورةفىيبدوبالخيانةوادالهمحاكمتهعندالأولتشارلز

ا!صة.المحكمةوأعصاءالمائدة



917الأيرلنديةالأهليةالحرب

كلباستبعادبرايدتوماسالكولونيلوقام،أخرىمرة

)تطهيرالمفاوضاتيفضلونكانواالذينالبرلمانيينالأعضاء

.ديسمبر(6،برايد

ينايرفىخاصةمحكمةأمامتشارلزمحاكمةوتمت

إنجلتراشعبضدالعظمىبالخيانةوأدين.أم946عام

.ام946عاميناير03فيواعدموالدستور

سميتجمهوريةإنجلترأأصبحت.الكومنولث

أ!الكن.اللورداتومجلسالملكيةوألغيتبالكومنولث

تمالذي،القديمالعموممجلسبقيةمحلليحلشقدملم

واعترضعضوا.051منأقلإلى005منعددهتقليص

،الجديدةالحكومةعلى)الليفلرز(المساواةإلىالداعون

عامأيرلنداضدالجيعقكرومولوقاد.بحزمقمعوالكنهم

بدأقدكانالذيالتمردعلىالنهايةفيوقضىام964

.شديدةبوحشيةالأيرلنديينرجالهوعامل.أم146عام

أنهإلىمشيرينالملكإعدامبشدةالأسكتلنديونأدان

الثانيتشارلزبابنهوأعترفوا.أيضاأسكتلنداعلىملكاكان

عاميوليوفيأسكتلنداكرومولوغزا.أدنبرةإلىودعوه

أدنبرةمنبالقربدنبار،عندالأسكتلنديينوهزمام065

لكنهالصغير،تشارلزليساندمونتروزوعادسبتمبر(.)3

بنفسهالثانيتشارلزقادالتالىالصيفوفي.وأعدمهزم

ووسترعندكرومولفهزمهلإنجلترا،أسكتلنديغزوآخر

هربالتخفىمنأسابيعوبعدام(.651عامسبتمبر)3

،عسكريلحكمأسكتلنداوخضعتفرنسا،إلىالملك

الإنجليزية.الأهليةالحرببذلكوانتهت

منالرغمعلى)الحماية(.الوصايةحكومة

كسبعنعجزالكومنولثفإن،العسكريةالانتصارات

قامأم653عاموفي.واحترامهاللإنجليزيالشعبولاء

وحكمالبرلمانبقيةوحل،عسكريبانقلابكرومول

أزيلل!ضه،ام658عامريتشاردابنهوخلفهوصيا.البلاد

بينهم.فيماالانقلابهذاقادةواختلفآخر.انقلابفي

فيالنظاممونكجورجاستعادأم066عامينايرفي

قدكانواالذينالبرلمانيينبقيةواستدعىالأمر.نهاية

داعيا،الحالفينفسهالبرلمانوحل.أم648فياستبعدوا

الحالفيالجديدالبرلمانوقام.أبريلفيعامةانتخاباتإلى

المنفى.منالثانيتشارلزباستدعاء

الحربنتائج

إلىالساعةلعقاربإرجاعوكأنهاالملكيةإعادةبدت

الإنجليزيةللكنيسةالسيادةالبرلماناستعادفقد.أم164

التشريع.طريقعنكاملادينيامذهبياتوحيداوفرض

دونالوزراءيعينالجيشعلىالمسيطرالثانيتشارلزوصار

.للملوكالمقدسالحقتعزيزوتم.للبرلماناستشارةأي

وليس-البرلمانفإن،الملكيةإعادةمنالرغموعلى

شرعيةأجازوقد؟الكنيسةعلىالمسيطرهوكان-اسث

أيضاالبرلمانواحتفظ.ام968عامالكنيسةعلىالخرو!

حصلقدكانالذي،الضرائبعلىالسيطرةفيبحقه

التاجسلطةاضمحلتوقد.ام641عامفيقبلمنعليه

نأاستطاعأم688عامفىالبرلمانأندرجةإلىوهيبته

اخر،ملكابهيستبدلوأن،الثانيجيمسوهوملكا،ينحي

أبعدحدإلىالتاجسلطةمنالحدوتم.الثالثجيمسهو

بحرمانالقاضىأم107عامفيالتسويةقانونبصدور

الهانوفريةللسلالةمهدوبذا،العرشرقيمنكاثوليكىأي

نشأةفىساعدأنهكمابريطانيا.لتحكمالمجيءسبيل

الحالط.الدستور

الموسوعةفيملةذاتمقالات

التالية:والمقالاتتاريخ،المتحدةالمملكةانظر:

إيرل،كلارندونالأولتشارلز

وليفرأ،كرومول

بينرحاهادأرتحربالأيرلئديةالأهليةالحرب

أبرمتالتيأم129ديسمبرلمعاهدةوالمعارضينالمؤيدين

ما229يونيومنالحربوامتدتوأيرلندا.إنجلترابين

المؤيدةالحكومةقواتوكسبت.أم239مايوحتى

.الأيرلنديالشعبغالبيةمساندةمع،الحربللمعاهدة

الحكمخطروأزال،البرلمانيةالديمقراطيةبقاءنصرهاووطد

بعفالقواتتفضلهكانتالذيالمستبدالعسكري

ذكرياتالأهليةالحربتركتوقد.للاتفاقيةالمعارضة

منذالأيرلنديةالحزبيةالسياسةفيأثرتالنفوسفيمريرة

الوقت.ذلك

الحربأسباب

مريرةحرباأنهتأم129يوليوفىهدنةترتيبتم

والجيمقالبريطانيةالحكومةقواتبينعامينمنأكثردامت

تحكمالبريطانيةالحكومةكانتفقد،الأيرلنديالجمهوري

قوةيمثلالأيرلنديالجمهوريالجيشكانبينماأيرلندا،

أيرلندية.جمهوريةلإنشاءمكرسةعصاباتلحربطوعية

الاتفاقوالأيرلنديونالبريطانيونحاول،الهدنةإعلانوبعد

مقبولأيكونلأيرلنداالذاتيالحكمأشكالمنشكلعلى

الجانبين.لكلا

هم:الوقتهذافىالكبارالزعماءمنثلاثةهناككان

الممثلين-فينلشنرئيساكانالذيفاليراديإيمون

حازتقدفينشنوكانت-الجمهوريةللحركةالبرلمانيين

وكان.أم189لعامالعامةالانتخاباتفيكبيرةأغلبية

كولنزمايكلكانبينمافين،شنرئيسنائبجريفيثأرثر

.الأيرلنديالجمهوريالجيشقوادأهم



الأيرلنديةالأهليةالحرب018

البريطانيين،معالتسويةبضرورةالثلاثةالزعماءوقبل

وفدووقع.التسويةلهذهالمقبولالحدحولاختلفوالكنهم

منالسادسفىالمعاهدةعلىوكولنزجريفيثبرئاسة

أيرلندافىالبقاءفاليراديوآثر.لندنفي،أم129ديسمبر

.المعاهدةعلىيوقعولم

المعاهدةبنود

القواتانسحابعلىللمعاهدةالرئيسيةالبنودنصت

الجنوبيةالمناطقوكونت،الجنوبيةأيرلندامنالبريطانية

علىوحصلت،الحرةالأيرلنديةالدولةوالعشروناسحت

لبريطانيا.تابع(ذاتيحكمذات)دولةمستق!!إقليموضع

فىالحقأعطيتفقد،الستةالشماليةأيرلندااقاليمأما

منجزءاوالبقاءالحرةالأيرلنديةالدولةمنالانسحاب

.الحالفىمافعلتهوهو،المتحدةالمملكة

الشماليةأيرلندابينالحدودلإقرارلجنةوأنشئت

نأيعتقدونفينشنممثلىمعظموكان.الجنوبيةوأيرلندا

الحدإلىبالجنوبالمنطقةمنكبيراجزءاستلحقاللجنة

يحتممماالبقاء،عنعاجزةالشماليةأيرلندايجعلالذي

للمعاهدةوطبقا.الحرةالأيرلنديةالدولةإلىالانضمامعليها

*-!بم!*ى"/*!جبئص!"!ء؟ة

وكانوا،الحكوميولىالجودفقام،دبلنفىبدأتالأهليةالحربمعارك

خلالدلل!م!الحظاميينغيرالجحودباحراجتجهيزا،وأحسىعدداأكتر

.أيامعمنرةحوالى

إلىالجنوبيةأيرلندافيلهابحريةبقواعدبريطانيااحتفظت

وقتفيإضافيةبتسهيلاتالمطالبةفىحقهاجانب

عنالشمال)فصلأيرلنداتقسيميكنولم.الحرب

الحربفىالسببالبحريةبريطانياقواعدولا(الجنوب

يتحتمكانالذيالولاءقسمهوالسببكانبل،الأهلية

لملكأداؤهالجديدةالحرةالدولةبرلمانأعضاءكلعلى

القصموكان.الكومنولثلدولرئيساكانالذيإنجلترا

نأعلىدليلاأيرلندافيللملكممثلاعامحاكمووجود

الجيشحاربالتىالجمهوريةهيت!شلمالحرةالدولة

أجلها.منالأيرأصنديالجمهوري

الأيرلنديالجيم!فيالنشطةالأغلبيةوعارضت

بأغلبيةالمعاهدةعلىوأفقفينالشنبرلمانلكن،المعاهدة

وشكلتام.229ينايرفىصوتا57مقابلصوتا64

كانالذيكولنزمايكلبرئاسةذلكبعدمؤقتةحكومة

القيادةتولىفاليراديأنبيد،جريفيثبمساندةيتمتع

.للمعاهدةالمعارضةللأقليةالسياسية

الأيرلنديالجمهوريالجيشأنيعتقدكولنزوكان

المعاهدةوأن،القتاللاستمرارالمطلوبةالإمكاناتإلىيفتقر

لكنه.الكاملةالحريةنحوكخطوةتستخدمأنالممكنمن

وكان.القدامىرفاقهضدالسلاحلحملمتحمسئايكنلم

فيرغبتهمنأكثرالسياسيالحلفيأيفئايأملأسيرافادي

الجيعقفىللمعاهدةالمناوئينلكن.السمكريالحل

كانالذيأوكنور،روريقيادةتحتالأيرلنديالجمهوري

هذهواستولت.بإزاحتهسارعوا،المدنىالحكميحتقر

أبريل.فيدبلنفياللأربعالمحاكممبنىعلىألمجموعة

الحربنشوب

العامةالانتخاباتفيللمعاهدةالمناوئونالمرشحونفاز

المقاعدمن03%بنسبةام229يونيوفيأجريتالتي

بوقتالانتخاباتهذهبعدالأهليةالحربوبدأتفقط،

.مؤكدةغيرالحربلبدءالمحددةالأسبابتزالوماوجيز،

المحاكملإخلاءالبريطانيبالضغطمواجهاكولنزوأصبح

اسميرالمشيرالأيرلنديالجمهوريالجيشاغتيالبعدالأربع

اذولسونوكانيونيو.22فيلندنفيولسونهنري

بصلاتبالاحتفاظ)الراغبينألسترباتحاديوثيقةصلة

علىوقتذاككانواالذين(المتحدةالمملكةحكومةمعقوية

الذين)أولئكالشماليةأيرلندافىالقوميينمعمريرخلاف

(.الجنوبيةأيرلندامعأخرىمرةالاتحادفييرغبونكانوا

الذيهونفسهكولنزيكونأناحتمال،المفارقاتومن

فيالكبارضباطهأحداختطافوبعد.الاغتيالأمرأصدر

بالهجومالفورعلىكولنزأمريونيو،منالسابوالعشرين

ال!ردغ.المحاكمعلى



الحربتبدأأنقبلالنظاميينغيرالجنوداحتلهالأربعالمحاكممبنى

.المعاركبدايةفيالمبنىدمروقدأيرلمدافيالأهلية

استسلمعندماالأرلغالمحاكمعلىكولنزواستولى

القواتطردوتم.القتالمنأيامثلاثةبعدأوكنورروري

النظاميةغيرالقواتبتعرفالتى،للمعاهدةالمناوئة

استولتالتاليالشصوخلالاخر.أسبوعفيدبلنخارج

،وكوركووترفورد،لمريكعلىأيضاالحكوميةالقوات

كانتأغحسطسمنتصفوبحلول.الرئيسيةالريفيةالمدن

الصغيرةالبلدانإلىتقهقرتقدالنظاميةغيرالقوات

تمكنحتى.العصاباتحربإلىلجأتحيث،والريف

الأكبر0،5!...رجالهعددبلغالذي-الحكوميالجيش

سحقهم.من-إعداذاوالأفضلحجما

كولنزوقتل.فجأةجريفيثتوفىأغسطس!21وفى

نفسه.الش!من22فيلهنصبكمينفي

موته.حتىمستمراالمصالحةفيكولنزأملوكان

كوسجريفوليمالمؤقتةالحكومةرئيسلخلفهوكان

سياسةإلىحكومتهولجأت.خممومهمعقليلتعاطف

عسكرية،محكمةأماممحاكمتهمبعدالمسجونينإعدام

إرسكنروبرتالسياسةهذهضحاياأشهرمنوكان

حيث،للاتفاقيةالمناهضةللقواتالدعايةمديرتشايلدرز،

تمجماعيةوبطريقة.م2291نوفمبرفيالنارعليهأطلق

من،للاتفاقيةالمعارضينالمسجونينكبارمنأربعةإعدام

لاغتيالانتقاماديسمبرمنالثامنفيأوكنورروريبينهم

ويختلف.السابقاليومفيللمعاهدةمؤيدبرلمانينائب

77إعدامإلىأدتالتيالسياسةاثارحولالمؤرخون

قوتالإعداماتأنبعضهمويعتقد.الحربخلالسجينا

آخرونويعتقد.المقاومةعلىالنظاميينغيرالجنودعزيمةمن

181الأيرلنديةالأهليةالحرب

الحربفيالأولىالأسابيعخلالبالحواجزسدتالمدينةشوارع

الريفية.المناطقفيرئيسيبشكلذلكبعدالمعاركحرتوقد.الأهلية

منعالذيوحدههوالانتقاميةالإعداماتمنالخوفأن

واسعة.بصورةالمدنييناغتيالانتشار

غيرالجنودعلىالقضاءالحكوميةللقواتتم

العملياتمنمعستمرةسلسلةفيتدريجياالنظاميين

ارتكبتفقدضيق،نطاقعلىكانتوإنالانتقامية

بعدمفاليراديوأقر،الجانبينكلامنالفظائعبعض

القادةعلىنفوذايمارسلملكنهالمستمر.الصراعجدوى

منهمالعديدكانالذين،للمعاهدةالمناهضينالعسكريين

فاليرادييستطعولم.سياسيمجردلكونهيحتقرونه

قتلأنبعدإلاالعسكريينعلىنفوذهمنشيءاستعادة

.أم239أبريلفىللمعاهدةالمناهضينكبير،لينشليام

تعليقالنظاميينغيرالجنودأعلنام239أبريل27وفي

قبلمنرسميااستسلاماماحدثيكنولم.الصراع

لظروفانتظاراللسلاحغمدابل،النظاميينغيرالجنود

ملاءمة.أكثر

الحربنتائج

منأكثرسجنهىللحربالمباشمرةالنتيجةكانت

ومضىفاليرا.ديبينهممن،نظاميغيرجندي01).00

حكومتهلكن.الدولةلبناءالتاريخيةمهمتهفيكوسجريف

الحدودلجنةخيبتعندما.م2591عامانتكاسةواجهت

بينالحدودفيتغييربأيتقمولم،الوطنيةالامالكل

نهايةفىفاليراديودخل.الجنوبيةوأيرلنداالشماليةأيرلندا

كانالذيالقسموأدىأم279عامفينالشنبرلمانالأمر

واليراديوكسب.فارغةمعادلةوعدهقبل،منرفضهقد
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التاليةالستالسنواتوخلال.أم329لعامألانتخابات

الدستور،منالعامالحاكممنصبوأزال،القسمألغى

وبعد.م3791عامالجديدالجمهوريدستورهوأدخل

الموانئأستعادم3891عامتشمبرليننيفيلمعمفاوضات

بحرية.قواعديتخذونهاالبريطانيونكانالتي

حكمظهوردونالحربخلالالحكومةانتصارحال

أس!علىالدولةإنشاءعلىوساعد،مطلقعسكري

كانالطويلالمدىعلىالحقيقىالمستفيدأنغير،ديمقراطية

أصدقائهأخطروكذلكأعدائهأخطرإنإذفاليرا.دي

نأذلكم!صنهوقد.الحربأثناءقتلواأوماتواقدكانوا

التيالمرارةأنغير،كوسجريفأنجزهماعلىبعدئذيعتمد

السنين،لعشراتمعستمرةظلتالأهليةالحربخلفتها

)فيانافاليراديحزببنحدثالذيالرئيسيوالانقسام

خلالوتعمق(جايل)فاينكوسجريفوحزب(فيلي

.الآنحتىباقيةآثارهظلت،الحرب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ف!!ش!ريختا،أيرلندا

توماسوليم،كوسجريروتشايلدرز

ماي!ولكولنر،إيمولىلاليرا،دي

)الحر!لبنانانظر:.اللبئائيةالأهليةالحرب

(.الاستقلاللعدادبنادتاريخ،لبنانالأهدية(،

العر!بير)الصراعإسرائيلانظر:.الستةالأيامحرب

.(تاريخية)لمجذةمصر،(واسرائيل

إيطاليابينجرتالإثيوبيةالإيطاليةالحرب

إلى3591عاممنسابقا()الحبشةالإثيوبيةوالإمبراطورية

كانلأنه،الحربموسولينىبنيتوبدأوقد.أم369عام

الوطن،مشاكلعنبعيذاالإيطالييناهتماميحولأنيريد

اللازمةالخامللموادمصدركسبفييأملكانكذلك

اللإيطالية.للصناعة

لبثوماأم،359عامأكتوبرفىإثيوبياغزوبدأ

وقدالإثيوبيةالمدنمنكثيرعلىاستولوأأنالإيطاليون

خرائب.إلىالبناءالواهيةالمدنالإيطاليةالقنابلحولت

المستحيلمنأنهالأولهيلاسيلاسىالإمبراطوروأحس

الحديثة،الأسلحةهذهبمثلمجهزعدوضدالحربمواصلة

المارشالالشولىأم369عاممايو5وفيالبلاد،منففر

وأعلنإثيوبيا،عاصمةأباباأديسعلىبادلوبيترو

الأولهيلاسيلاسييعدولم.إيطاليةأرضاإثيوبياموسولينى

تصرفتقدإيطالياوكانتأم419عامحتىعرشهإلى

إيقافالعصبةوحاولتالامعصبةمبادممئىيخالفبما

جهودأنإلا،الإيطاليةالتجارةمنكثيربمقاطعةالحرب

مجدية.غيركانتالعصبة

.الأمعصبة:أيضاانظر

الحادالتنافسإلىبهيشارمصطلعابردةاووب

فيالغربيةوالدولالشيوعيةالدولبينقائماكانالذي

نهايةوحتىالثانيةالعالميةالحربنهايةمنذالفترة

التنافسطرفيأحدوكان،العشرينالقرنمنالثمانينيات

)سابفا(السوفييتيةالاشتراكيةالجمهورياتاتحادهو

وفي.الشرقيةبالكتلةعرفواالذينالشيوعيونوحلفاؤه

وحلفاؤهاالأمريكيةالمتحدةالولاياتكانتالمقابلالطرف

بينالصراعأما.الغربيةبالكتلةسمواالذينالديمقراطيون

علىاشتمالهلعدمنظراالباردةالحربسمىفقدالجمانبين

تذكر.قيمةذاتساخنةحروب

مأ419عامالباردةالحرببدأت.الباردةالحرببداية

منكلكانحيثالسوفييتيالاتحادألمانياهاجمتحين

تلكفيحلفاءالغربىالتحالفودولالسوفييتيالاتحاد

الولاياتمنكلايضمالغربيالتحالفكانوقد،الحرب

التعاونووصل.اخرىودولوفرنساوبريطانياالمتحدة

يالطامؤتمرفيقمتهالسوفييتىوالاتحادالحلفاءب!توالتنسيق

الثانية.العالميةالحربنهايةقبيلأم145عامعقدالذي

السيطرةعلىيصرستالينجوزيفالسوفييتىالزعيموكان

الألمانيألاحتلالمنتحررتأنبعدالشرقيةأوروبادولعلى

السوفييتيالاتحاديوافقلمولذا.السوفييتيةالجيوشبوساطة

بإجراءوعدواقدالحلفاءكانالتيالحرةأوروباإعلانعلى

تحريرها.بعدفيهاديمقراطيةنيابيةانتخالات

جميعتقريباالسوفييتيالاتحادقطع،الحربنهايةوبعد

فيعليهايسيطرالتىالمناطقوبينالغرببينالاتصالات

ونستون،البريطانىالوزرأءرئيسحذروقدأوروبا.شرقى

!"القارةوسطفينصبقدحديديا"!ستارأأنمنتشرتشل

بلغاريامنكلكانت4891عاموبحلول.الأوروبية

وألبانياوتشيكوسلوفاكياوبولنداوالمجرورومانيا

الشرقتبادلوقد.شيوعيةحكومةتحكمهاويوغسلافيا،

حديثةالمنظمةوكانت،المتحدةالأمفيالعداءوالغرب

لتحجيمالحصارسيالممةالغربوتبنى.حينئلىالتكوين

ترومانهاريالأمريكىالرئيسونادى.الشيوعىالتوسع

لأيالمتحدةالولاياتمساعدةبمبدأأم479مطرسفي

الشيوعي.الهجومتقاومحرةدولة

خططاالغربيونالحلفاءأعلن،أم489عاموفى

دولةوتأسيسألمانيافىلاحتلالهمالخاضعةالمناطقلتوحيد

وقد(.الغربية)ألمانياالاتحاديةألمانياجمهوريةهيواحدة

المدينةبمحاصرةذلكعلىالسوفييتيالاتحادأجاب
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لبرلينالجوىالجسر

(م4891-9491)

الاتحادمحاولةأحبط

الحلفاءلإحراجالسوفييتي

الغربية.برلينمنالضبيين

الحلفاءطائراتكانتشهرا،عشرأحدمدةبرلين،الألمانية

سمحوأخيرا،برلينإلىجواوالإمداداتالغذأءتنقل

بفكام949عاممايوفىالنهايةفيالسوفييتيالاتحاد

للقواتالخاضعةالمناطقكذلكوتوحدتالحصار.

هيواحدةدولةفيشيوعيةحكومةسيطرةتحتالسوفييتية

سابقا(.الشرقية)ألمانياالديمقراطيةألمانياجمهورية

حلفمنظمةإنشاءعلىالحلفاءوافقام949عاموفي

عسكريتحالفمعاهدةوهى)الناتو(،الأطلسيلثممال

وكذلك.السوفييتيالتوسعومنعالغربيةألمانيالحمايةوضعت

مجلسإنشاءإلى،ام949عامفي،السوفييتيالاتحادعمد

هذهواهتمت)الكوميكون(.المشتركالاقتصاديالتعاون

السوفييتي.الاتحادقيادةتحتالشيوعيةالدولبتوحيدالمنظمة

أولاختبارفيالسوفييتيالاتحادنجحام949أغسطسوفى

كما.الجانبينبينالثقةوعدمالريبةزادتوبهذا،نوويةقنبلة

تشيانجلقواتوطردهالصينفيتونجماوتسىنجاحأضاف

فياخرعنصرا،ام949عامأواخرفىالوطنيةشميككاي

.الباردةالحربإشعال

الباردةالحرباستمرت.الباردةالحرباستمرار

الحربوساهمتام539عامستالينموتبعدحتى

فيالشيوعيةضدالحصارلسياسةالغربتطبيقفبمالكورية

الولاياتاختبرتام529عاموفي.الاقصىالشرق

الاتحادوتبعها،الأولىالهيدروجينيةقنبلتهاالمتحدة

الأحلافتماسكزادكما.فقطواحدعامبعدالسوفييتي

عامالناتوحلففيالغربيةألمانيافدخلت،العسكرية

فيوحلفاؤهالسوفييتىألاتحادوقعهذامقابل.أم559

عاموفى.المشتركللدفاعوارسومعاهدةأوروباشرقي

أخرىدولوسبعالمتحدةالولاياتوقعتام459

السياتو.انظر:.المشتركللدفاعآسياشرقىجنوبمعاهدة

نيكيتاالسوفييتيالزعيمنادىام،569عاموفي

التنافسيعنيوذلكالسلميالتعاي!شبمبدأخروتشوف

بينالمحادثاتلكن.والغربالشرقبينحرببدون

عامفيإيزنهاوردوايتالأمريكيوالرئيسخروتشوف

إسقاطمعألاجتماعاتلتصسادفنظراتفلحلمأم069

كانتوقتفي2-يوطرأزمنأمريكيةتجعس!طائرة

السوفييتية.الأراضىفيهتصور

المجريةالثورةبعدوالغربالشرقبينالتوترحدةزادت

،أم162عامالكوبيةالصواريخأزمةوكذلك،ام659عام

.أم689عاملتشيكوسلوفاكيااسموفييتيالغزوأعقابوفي

القرنستينياتفىفيتنامفىالمتحدةالولاياتتدخلأنكما

ساخنة.عامةحربإلىالباردةالحربيحولكادالعشرين

ففيبينهما.اتفاقياتعدةعقداوالغربالشرقأنعلى

والاتحادالمتحدةالولاياتمنكلاتفقتأم639عام

الأسلحةاختبارتمنعمعاهدةتوقيععلىوبريطانياالسوفييتي

وأسسالماء.تحتوكذلكالفضاءفيأوالجوفىالنووية

ساخناهاتفياخطاالمتحدةوالولاياتالسوفييتيالاتحاد

بطريقنوويةحربنشوبأحتماللتقليصبينهمامباشرا

الولاياتمنكلأدركت،ام079عاموبحلولالخطأ.

منتصرهناكيكونأنيمكنلاأنهالسوفييتيوالاتحادالمتحدة

أعضاءبينكثيرةانشقاقاتوحدثت.شاملةنوويةحربفى

السوفييتي.الاتحادمعتخاصمتفالصينالواحد.التحالف

علىالحصولإلىالدولبعضسعتأوروباشرقوفي

سحبتفرنساأنكما.الروسيةالسيطرةمنأكبراستقلال
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المجموعةوزادتالناتو.لحلفالموحدةالقيادةمنقواتها

فىاليابانوشرعت،الشرقيةالكتلةمعتجارتهامنالأوروبية

الأمريكية.السياسةعنالنسبيالاستقلال

تمحيثام729عامسويقدبرلينوضعأنإلا

إلىالانضمامعلىالغربيةوألمانياالشرقيةألمانيابينالاتفاق

بشغلللصينسمحكماام،739سشةفىالمتحدةالأم

مأ979عاموفى.ام719عامالمتحدةالأمفيمقعدها

الدبلوماسي.التمثيلالمتحدةوالولاياتالصينتبادلت

والاتحادالمتحدةالولاياتوقعتأم729عاموفي

)سولت(.الاسترأتيجيةالأسلحةمنالحداتفاقيةالسوفييتى

مأ979عاملأفغانستانالسوفييتىالاتحادغزوأنعلى

واستجابتجديدمنالباردةالحربيحيىأنكاد

اتفاقيةلكن.العسكريإنفاقهابزيادةلهذاالمتحدةالولايات

الزعيمبينوقعتالتىالصاروخيةالأسلحةتقليص

رونالدالأمريكيوالرئيسجورباتشوفميخائيلالسوفييتي

.النزاعحدةمنخففت،8791عامريجان

ما989وأم889عاممطفي.الباردةالحربنهاية

وبنهاية،أفغانستانمنقواتهاسموفييتىالاتحادسحب

قواتهتخفيضالسوفييتىالاتحادبدأأيضاالثمانينيات

اسموفييتيالاتحادداخلوفيأوروبا.شمرقيفىالتقليدية

التعبير.وحريةالديمقراطيةمنبمزيدجورباتشوفسمح

مأ989عاموفي.الشرقيةأوروبافيذلك!لوشجع

الشرقية.أوروبابلدانمنعددفيالشيوعيالحكمانتهى

وتشيكوسلوفاكياالشرقيةوألمانياوالمجربولنداضمنهاومن

عامفىوالغرليةالشرقيةألمانياشطريبينالوحدةتحقيقوتم

الدولمنعددإلىالسوفييتيالاتحادوتفكك.أم099

هذهأنالناسمنكثيرويعتقد.الشيوعيةغيرالمستقلة

.الباردةللحربنهايةوضعتالأحداث

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والمعاهداتوابظماتالمؤتمرات

الأمريكيةالدولمسظمةالمتحدةالأم

اتماقيات،هلسنكىالأطلسىشمالحلف

مؤتمر،يالطالسياتو

الامشراتيحيةالأسلحةم!الحدمحادثات

صلةذاتأخرىمقالات

الحديديالستارأوروبا

الموويالسلاحالتجسس

السلامبرليرحائط

الشيوعيةفيتمامحرب

الدوليهالعلاقاتالكوريةالحرب

مشروع،رشالماالحياد

السلاحنزعالساحنالحط

طيةيمقرالدا

القواتبهاتقومعسكريةعمدياتالبرطفيةالحرب

وأمعينشاطئاحتلالأجلمنوالأرضيةوالجويةالبحرية

أعقدمنعامةالبرمائيةالعملياتوتعتبر.ساحليةمنطقة

.الحربأشكال

القواتضباطأولأيقرر.البرمائيةالعملياتخطوات

حيث،الإنزالمكانالبرمائيةالعمليةفىالمشاركةالختلفة

والطائراتوالسفنالجنودوأنواعأحددويخططونيعدون

يتمالسفنتحميلإنحتى،العمليةهذهفىستشتركالتي

يحتاجونهالذيماالجنوديعرفأمميجيدبش!صلدراسته

.معداتمن

أمتلاكفىالبرمائيللإنزالالأولىةالخصوأتكمن

فتقوماحتلالها،المرادالمنطقةأجواءعلىالتامةالسيطرة

الأرضيةالقوأعدومنالطائراتحاملاتمنالطائرات

تقومالثانيةالخطوةوفىللعدو.الدفاعيةالمواقعبتدمير

البحريةبالمدا!الإنزالشاطئبقصفالحربيةالسفن

عرباتعلىبنيرانهمالردمنالمدافعينلتمنعوالصواريخ

المروحية.الطائراتوعلىالمقتربةالإنزال

وعرباتهاوأسلحتهابجنودهاالبرمائيةاسمفنتصلثم

والمعداتالجنودالسفنبعضوتنزل.الأخرىوالحمولات

والمعداتالجنودالاخربعضهاوينقل،الشاطئعلىمباشرة

طائراتإلىأو،برمائيةجراراتوإلى،إنزالعربةإلى

)موثبة(،ساحليجسررأستأسيسشموعندما.مروحية

منالمزيدبإرسالالحمولةوسفنالبرمائيةالسفنتقوم

الشاطئ.إلىوالمعداتالجنود

منأولوالرومانالقدماءالإغريق.كانتاريخيةنبذة

،ام660عاموفي.البرمائيللإنزالالبدائيةالأشكالنفذ

إنجلترا.غزواعندماناجحبرمائيبإنزالالنورمنديونقام

لغزو.ا،النورمندي:نظرا

العالميةالحربفىكبيرادوراالبرمائيةالعملياتأدت

علىبرمائيةهجماتبتنفيذاليابانيونقامفقد،الثانية

القواتوشنت.الشرقيةالهندوجزروالملايوالفيلبين

وسطفيالبرمائيةبالإنزالاتمعاكساهجوماالأمريكية

فيغوادالقناةمنابتداءطريقهمشقوافقدبمالهادئالمحيط

الجزرمنكبيرعددعلىبالإنزالاليابانباتجاهسليمانجزر

بهجماتالحلفاءقواتأيضاوقامت.الهادئالمحيطفي

الحلفاءإنزالكانوقدوإيطاليا.إفريقياشماليعلىبرمائية

ما449يونيومنالسادسفيفرنساشمالنورمنديافى

القواتقامت.التاريخفيالبرمائيةالهجماتأكبرمن

خلالبرمائيةإنزالبعملياتأيضئاوالألمانيةالسوفييتية

.الحرب

قامتأم(539-أم059)الكوريةالحربخلال

ولكنصعبةإنزالبعملياتالأمريكيةالبحريةالقوات
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الأصفر.البحرعلىإنشونالكوريالميناءعلىجداناجحة

إنزالبعمليةالبريطانيةالقواتقامتأم829عاموفي

القواتهاجمتهابعدماالفوكلاندجزرفيرئيسيةبرمائية

أيضا،الأمريكيةالقوأتنفذتواحتلتها.الأرجنتينية

عامفيالكاريبيةجريناداجزيرةعلىبرمائياهجوما

جرينادا.حكومةعلىالشيوعيوناستولىبعدماأم839

البريطانيةالقواتقامتالثانيةالعالميةالحرببعد

بوساطةالجنودلنقلجديدةأساليببتطويروالأمريكية

اليوموتستخدم.الشاطئإلىالسفنمنالمروحيةالطائرات

تستطيعحيث،البرمائيةالهجماتفيأيضا،المروحيات

السفنمنأكبربسرعةوالمعداتالجنودنقلالمروحيات

منوسادةعلىالمروحياتهذهتحلق.الشاطئإلىالبرمائية

والماء.الأرضفوقتتحركأنوتستطيعالهواء

الحربية،السفينةجوابمالمنقولةالقواتأيضا:ان!

الثانية.العالميةالحرب

أثينادولتيبيننشبتاليلويوديريلأالحرب

لروايةوطبقا..مق404عامإلى431عاممنوإسبرطة

،الحربتلكعاصرالذيثيوسيديدس،الإغريقيالمؤرخ

علىوحلفاؤها،أسبرطة،البلوبونيزيةالعصبةأقدمت

المتنامية.قوتهامنلتخوفهمأثيناإمبراطوريةعلىالهجوم

الأرخيداميةالحرب-امراحلبثلاثالحربومرت

اسممناسمهااستقتوقد.م(ق42ا)431-

عامكلأثينايهاجمكانالذيإسبرطةملكآرخيداميوس

أسطولولكن.وأستسلامهمأهلهاقهرفيأمانيهليحقق

-2عنها.الدفاعفينجحتالمنيعةوحصونهاالبحريأثينا

السياسىأبرمهالذي.بم(ق424-113)نيسياسصلح

خرقهألكيبياديسالاثينيالقائدأنإلا،نيسياسالأثيني

وصقليةالبلوبونيزيةالعصبةمهاجمةعلىأثيناألبعندما

وفشل،التواليعلى.مق41وه.مق418عاميفي

-4)13الأيونيةأوالديشليةالحرب3-.الهجومان

كسبتأنبعد،إسبرطةبانتصارانتهتوقد.م(ق204

علىالأثينيينالرعاياتأليبفينجحتكما،الفرسمساندة

واستسلامها.أثينابانهيارعجلمماالتمرد

بيركليس.،إسبرطة،أثينابمألكيبياديس:أيضاانظر

جنوبفيوقعتاحربانوالإئجليزالبويرحرب

أساسيةبصفةينحدر)شعبوالبويرالبريطانيينبينإفريقيا،

بينالأولىالحربنشبتالبوير.(.انظر:الهولنديينمن

بينما.ام88واأم088عاميبينماوالإنجليزالبوير

وتعرفام209و9918عامىبينالثانيةالحربوقعت

البوير.بحربالمتحدةالمملكةفىالحربانهاتان

والإنجليزالبويربينالأولىالحرب

البويربينالأولىالحرباندلعت.الحربأسباب

توحيدالبريطانيةالحكومةحاولتعندماوالإنجليز

معوناتال،الكاب:وهيإفريقياجنوبفيمستعمراتها

،الحرةأورانجوولايةالترانسفال:وهىالبوير،جمهوريات

فيدرالي.اتحادتشكيلبغرض

للمستعمراتسكرتيراكارنافوناللوردصارعندما

الغاية.هذهتحقيقأجلمنالتفاوضفيبدأ،ام874عام

،كارنافوناللوردفأرسل.ام877عامالمفاوضاتانهارت

منمندوبانسافر.الترانسفاللضمشيستونثيوفيلسالسير

يحرزالمولكنهما،الضمعلىللاحتجاجلندنإلىالبوير

علىالبريطانيةالقواتإجبارالبويرقرر،لذلكنتيجةفميئا.

باولمنكلاالبويرانتخبام088وفي.بالقوةالخروج

هذهلتحقيقلهمقادةوبريتوريوسجوبيروبييهكروجر

الغاية.

61فىبوتشيفسترومفىاشتباكأولحدث.الحرب

بريطانية.حاميةالبويراجتاحعندماام،088ديسمبر

فيليبالكولونيلبقيادةبريطانيارتلاهزموا،أيامأربعةوبعد

بريتوريا.خارجستسبرويتبرونهورعندأنستروتر

بينالثانيةالحرببدأتوالإنجليزالبويربينالثانيةللحربخريطة

كحربانتهتولكنها،الفدائيينوعاراتلحصاروالإنجليزالبوير

.استنزاف
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البريطانيةالقواتهزمتأم881فبراير27وفي

البريطانيونواعترفماجوبار.معركةفينكراءهزيمة

.الاستقلالالترانسفالومنحوا،بالضيمة

والإنجليزالبويربينالثانيةالحرب

الثانيةوالإنجليزالبويرحربنشبت.الحربأسباب

علىالسيطرةلاستعادةالبريطانيةالجهودلتجددنتيجة

جنوبجمهوريةتسميتهاأعيدقدكانالتيالترانسفال

فىالذهبالمنقبوناكتشفأم886عامفيإفريقيا.

تهددالترانسفالفيالمتناميةالثروةوأخذتوسواترزراند.

صالحلغيرإفريقياجنوبفيالقوىميزانبقلب

لأمسباب-البريطانيونوكان،البريطانيةالمستعمرات

الإفريقية،القارةعلىالسيطرةعلىحريصين-اقتصادية

ذلك.مفتاحإفريقياجمهوريةعلىالسيطرةأنوبدا

البويرحكومةبينالجمهوريةداخلفيالتوترنشأ

)المهاجرونواليوتلاندرزكروجرباولبرئاسةالمحافظة

منالعديدكان(.الذهبحقولفييعملونالذين

نأيعتقدوناليوتلاندرزوسطيعملونالذينالرألحمماليين

التعدينمتطلباتمواجهةعلىقادرةغيركروجرحكومة

توفير:المتطلباتهذهوتشمل.عميقةمستوياتعلى

وكان.وإدارتهمالعمالوإمداد،الضروريةالخدمات

فىوكانوا.الاقتراعحقعنراضينغيرأيضااليوتلاندرز

سنواتخمسقضاءبعدالاقترأعبحقوعدواقدالواقع

إلىالمدةهذهتمديدتمام098عاموفي.الجمهوريةفى

عاما.أ4

حصولدونللحيلولةالتعديلهذاأجريوقد

السياساتتغييرثمومن،سياسينفوذعلىاليوتلاندرز

تؤيدكانتالتي،الهولنديةإفريقياجنوبلحكومةالمحافظة

الزراعية.الاهتماماتتقليديةبصفة

جونسيسلالوزراء،رئيسحاولأم98ءعامفي

ضمأجلمناليوتلاندرزمظالماستغلال،رودس

فياليوتلاندرزمنمجموعةوخططت.الجمهورية

فيبانتفاضةللقيامالإصلاحلجنةباسمعرفتويتواترزراند

منمسلحةمجموعةتقومأنالمقررمنكانجوهانسبرج

،الثورةبدعمإفريقيابجنوبالبريطانيةرودسشركةشرطة

بتسوانالاندمنجيمسونستارليندرالقوةهذهيقودوأن

سكرتيروإذنعلمبكاملالتخطيطهذأتموقد.المجاورة

انتفاضةأنإلا،تشمبرلينجوزيفالبريطانيةالمستعمرات

غزاالذيجيمسونإنإذ،تتملمهذهاليوتلاندرز

عليهوقبضهزم،النكسةهذهمنالرغمعلىالجمهورية

الطرفوغض،السياسيةرودسحياةذلكفأنهىالبوير.

المسألة.تلكفىتشمبرليندورعن

البريطانيينبينالتوترزيادةإلىجيمسونغارةأدت

ألمانيةببنادقمواطنيهتسليحكروجروأعاد.والجمهورية

تحالفاوقعأم798عاموفي.صغيرةمدفعيةوأنشأ،الصنع

أورانجلدولةالمجاورةالبويرجمهوريةمعدفاعياعسكريا

المحافظةالقوىموقفأيضاجيمسونغارةعززت.الحرة

حققلذلكنتيجة.الجمهوريةفىالسياسيةالأوساطفى

.ام898عامفىالرئاسيةالانتخاباتفىنصراكروجر

البريطانية،الحكومةفييثقكروجر،يعدلمالحينذلكمنذ

الصعبمنوأصبح،تشمبرلينجوزيففىخاصةوبصفة

.بالتفاوضخلافاتهماحلالطرفينكلاعلى

تجديدعلىالبريطانيينجيمسونغارةفشلحفز

ما798مايووفي.الجمهوريةعلىللسيطرةمحاولاتهم

إفريقياجنوبإلىميلنرألفريدباللوردتشمبرلينبعث

الجمهوريةفىالبريطانيالتدخلمفتاحكانسساميا.مفوضا

منكلعزمالتىاليوتلاندرز،بمسألةيسمىماهو

الاثنانأملحد.أقصىإلىاستغلالهاعلىوميلنرتشمبرلين

تكونحكومة،الجمهوريةالحكومةفىتغييرإحداثعلى

معالفيدرالىالاتحادمننوعاوتقبل،البريطانيينصالحفي

منمجموعةذلكعلىيساعدهاكان-إفريقياجنوب

نفمسهاتسميللبريطانيينمواليةإفريقياجنوبمواطنى

إفريقيا.جنوبعصبة

أنهعلىالجمهوريةفيالتدخلإلىتشمبرليننظر

كانميلنرولكن،حكومتهمعلىالضغطفىزيادة

والمطالبالمعلوماتعلىواعتمادا.أقوىإجراءاتيفضل

مسألةميلنراستخدمإفريقيا،جنوبعصبةرفعتهاالتي

نأالبريطانىالعاموالرأيتشمبرلينلإقناعاليوتلاندرز

وعرض.مضطهدونبريطانيونرعاياهماليوتلاندرز

لاقمعيةرجعيةحكومةمنيعانونوهملهم،صورة

كروجرمقاومةودعمت.حقوقبأيلهمتعترف

الاقتراعحققانونوتغييرورفضهالبريطانيللتدخل

.هذهالنظروجهة

والجمهوريةبريطانيابينسوءاالعلاقاتازدادتعندما

شراينرووليم،الحرةأورانجدولةرئيساشتاينمنكلرتب

وكروجر،ميلنربينمؤتمرا،الكابلوزراءرئيساكانالذي

تخفيضكروجرعرضام.998مايوفيبلومفونتينفي

،أعوامسبعةإلىلليوتلاندرزبالنسبةالاقتراعحقمدة

البريطانيين.جانبمنبتنازلاتذلكمقابلطالبولكنه

غيرمنحعلىوأصرلل!ساومة،مستعداميلنريكنلم

.أعوامخمسةبعدالاقتراعلحقمشروط

أكثرالحربهذهقيامأمر،المفاوضاتهذهأنهيارجعل

آلافعشرةبإرسالميلنرطالبلذلكنتيجةاحتمالأ.

فيالجمهوريةفأتتبريطانيا.منإفريقياجنوبإلىجندي
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معركةفيشرساقتالأشهدتوالإنجليزالبويربينالثطنيةالحرب

.أم998ديسمبرفىماجررفونتين

لم.فشلتأنهاإلا،للتفاوضبمحاولاتالأخيرةاللحظات

نأيعتقدوكان،المساومةفيراغباالواقعفيميلنريكن

أكتوبرمنالتاسعفي.بالاحتلالالأفضلتحقيقبإمكانه

إلىودعتبريطانيا.إلىبإنذارالجمهوريةبعثتام998

الخلافاتجميعوتسويةالبريطانيةالقواتانسحاب

بعدالحربوأعلنتالإنذار،بريطانيارفضت.بالتحكيم

ذلك.منيومين

وبحلول.تقليديكصراعالحرببدأت.الحرب

ألف35نحوحشدواقدالبويركانام998أكتوبر

فيالصغيرةالبريطانيةالحامياتوهاجموا،مدني

للبويرالرئيسيالتقدمحدث.وناتالالكابممستعمرتي

خططولعلىجوبير،بييهالجنرالالجمهوريةقائدبقيادة

المناوشاتبعضوجرت،ناتالصوبالحديديةالسكك

البريطانيةالقواتتقهقرت.دنديمنبالقربالأولية

أكتوبر،03فيسميثليدينحوهوايتالجنرالبقيادة

البويرقواتكانت،الغربإلى.هناكحصارهاتمحيث

علىحصارافرضتقدكرونجيبييهالجنرالقيادةتحت

مافيكنج(الان)تسمىمافكينجالحديديةالسككمديخة

التعدينية،كيمبرلىمدينةدولاريكوسالجنرالوحاصر

العديدواحتلت،الأورانجنهرالعسكريةالبويرفرقوعبرت

البويركسب.ودوردريختنورثأليوال:مثلالمدنمن

بعضأتاحمماأبطأ،كانتقدمهمأنإلاالحصار،عمليات

وصلأكتوبر31في.تعزيزاتلطلبللبريطانيينالوقت

للقواتأعلىكقائدتاونكيبإلىبولرردفرزالجنرال

فيالبويرتقدموقفمحاولةفيفكر،البريطانيةالمسلحة

كيمبرلي،لإنقاذميثوويناللوردالجنرالوأرسل.ناتال

فرينشجونالجنرالمعإلرجاتوليمالسيراللواءوتوجه

للكاب.الشرقيةالشماليةالحدودعنللدفاع

علىميثووينهجومدولاريصدديسمبر11وفي

أصبحتيومينوبعد.فونتينماجرزمعركةفىأعقابه

هزيمةلقيعندماكارثةسميثليديلإنقاذبولرمحاولة

فيفادحةلخسائروتعرضكولنسو.فيكبرى

.ام009عاموفبرايرينايرفيوفالكرانسسبيوونكوب

كانعندمانكراءهزيمةإيكرجاتهزمديسمبر،02وفى

شتورمبيرج.تقاطعمنالبويرطرديحاول

ثم،أعلىكقائدموقعهبولرخسرالهزائملهذهنتيجة

ينايرفيوصلالذيروبرتساللوردالمشيرالمنصبشغل

.الأركانلهيئةكرئيسكتشنراللوردمعأم009

روبرتسأعد.الرجالمنالتعزيزاتآلافمعهماووصلت

نجدةتقديرهفيواضعاالحرةأورانجدولةلغزوالعدة

هذهسارت.ذلكأثناءفىومافيكنجكيمبرلى

فريشالجنرالقامفبراير15ففي،ينبغيكماالالمشراتيجية

فتقهقرفونتينماجرزفيكرونجيوانقطع.كيمبرليبنجدة

باردبير!.فيحصارهوتم،الحرةالأورا!دولةداخلإلى

بلومفونتيندخلالذيلروبرتساستسلمفبراير27وفي

.مارس31فيالحرةأورانجدولةعاصمة

استخدمأنبعد،سميثليديحررتفبراير28في

قادةاجتمعمارس71وفيالحصار.لفكالمدفعيةبولر

استراتيجيتهملوضجعكرونشتادفيالمندحرونالبوير

أصلااستسلمقدأتباعهممنالعديدكان.المستقبلية

الاستمرارالقادةقررذلكمنالرغمعلىولكن،لروبرتس

القواتتحركاتأسلوبعنالابتعادواقترحوا،الحربفي

ذلك.أمكنكلماالرسميةالمعاركوتفادي،كبيرةبأعداد

العسكرية،الفرقلاستخدامخططواذلكمنوبدلآ

القواتدلإزعا!صغيرةعصاباتكوحدات)الكوماندوز(

الاتصالاتخطوطوتعطيل،متكررةبغاراتالبريطانية

.واللإمدادات

منالخامسفىودخلهابريتوريا،نحوروبرتستقدم

إلىالحديديةالسككخطباتجاهالحكومةهربتيونيو.

لويسالجنرالالجديدقائدهبقيادةالبويرجي!وقام،موزمبيق

بيرجفيللصمودأخيرةبمحاولةام009أغسطسفىبوتا
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وذلكأم،009أغسطسفيبلفاستمنبالقربإندال

فىهولنداإلىكروجرالرئيسأبحر.شملهيتشتتأنقبل

البوير.لقضيةالأوروبيالتأسدلكمسبمحاولة

نأمنأصعبالعصاباتحربفكرةالبريطانيونوجد

المنطقة،بطبيعةتامةمعرفةعلىالبويركانإذعليهابميتغلب

علىغاراتشنواأنهمبلالحركةعلىفائقةقدرةولديهم

الثورةتحريكأملعلى،مناسباتعدةفيالكابمستعمرة

تلكفىإفريقيا(جنوبفي)الهولنديةالأفريكانية

العسكريةالفرقوحداتإحدىقامت.المستعمرة

قلبفىبعملياتسمتسجانبقيادة)الكوماندوز(

.الحربنهايةبعدحتىالكابمستعمرة

حرقفيروبرتساللوردبدأالعصاباتمقاتلىلمواجهة

بمعسكراتسميتخاصةمخي!اتأقامثم،مزارعهم

والعددللبريطانيينالمواليناللاجئينإيواءبغرض،الاعتقال

مأوىبدونتركواالذينالبوير،وأطفالنساءمنالمتزايد

منأكثرهناككانالحرببنهاية.مزارعهملحرقنتيجة

البيضمنألف611نحوتؤويالنوعهذامنمخيما04

لذلكالسود.منألف511نحوتؤيآخر،مخيما6و.

والإهمالوالصحةالتغذيةسوءمنفيهاالناسعانى

عبربسرعةالأمراضانتشرتلذلكنتيجة،الإداري

41والبوير،من72)009منأكثروتوفي،الخيمات

فترةخلالللوفياتمعدلأعلىوهذاالسود،منألف

.الحرب

منالعلياالقيادةكتشنرتولىأم،009نوفمبرفي

محاصيلبتدميرفأمر،للعصاباتمقاومتهوكثف،روبرتس

أيضئاوشيد.مزارعهمحرقإلىبالإضافةوماشيتهمالبوير

بالهاتف.ومرتبطةشائكةبأسلاكمتصلةالمعاقلمنسلسلة

واستطاعالبوير.حركةحريةتقييدإلىالمعاقلهذهأدت

البويرفرقدافعينالريفيةالمناطقاجتياححينئذالبريطانيون

المعاقل.سلسلةنحو)الكوماندوز(العسكرية

ودولاريبوتا:مث!!العصاباتقادةبعضأنإلا

القواتعلىصغيرةانتصاراتحققوافيتديوكريستيان

أدتكتشنرخططأنبيد.أم209عامفيالبريطانية

والخيلالطعامإمداداتوبدأتالبوير،إنهاكإلى-تدريجيا-

شديد.حرمانمنتعانيأسرهمبدأتكماالنفاد،في

الذينبينماحادا،انقساماأنفسهمعلىالبويروانقسم

.القتالفياستمرواالذينوأولئكالمقاومةعنتخلوا

فيرسميةبصفةالسلاممحادثاتبدأت.السلام

اجتماعأقرنفسهالعاممنمايو31وفى.أم209أبريل

التيالسلاممعاهدةشروطعلىفيرينيغينغفىالبويرلممثلى

وبموجببرشوريا.فىنفسهاليوممساءالبريطانيونأقرها

وقبلوا،شروطدونالبويراستسلمفيرينيغينغاتفاقيةبنود

بمنحهمالبريطانيونوعدذلكومع.البريطانىبالحكم

البويرشحصلإنومامستقبلا.ماوقتفىالذاتىالحكم

بخصوصبأنفسهميقررواأنعليهم،الذاتىالحكمعلى

ثلاثةمبلغمنحعلىالبريطانيونووافقللسود.الاقتراعحق

البناء.إعادةفيللمساعدةإسترلينىجنيهملايين

مكلفة.حرباوالإنجليزالبويربينأضانيةاالحربكانت

معسكراتفيللوفياتالعاليالمعدلإلىوبالإضافة

بريطانيجندي001.12منأكثرلقىفقد،الاعتقال

البريطانيةالخسائرشملت.الأمراضبسببوغالبا،حتفهم

175.16أرسلتقدأسترالياوكانتأيا.أستراجندئا518

ولمرجل،آلافسبعةنحوالبويروفقدالبوير.لمحاربةجنديا

.الحربفيقتلواالذينالأفارقةأعدديسجل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

هيربرتتميوهوراكتشر،بريتوريا

فيكنجماريحتا،يقياإفرجنو!

باري،هيرتزوخ!جولىسيسل،رودس

الكيميائيةالحربانو:.البيولوجيةالحرب

الإشعاعية.البيولوجية

آخرام(.648-)1618عاماالثلاثينحرب

هذاكانوقدأوروبا.فىالمريرةأضصرانيةاالدينيةالحروب

كحرببدأت،الحروبمنسلسلةالواقعفيالصراع

الولاياتفيالكاثوليكوالرومانالبروتستانتبينأهلية

الدولمعظمكانت،الصراعانتهاءقبلولكن.الألمانية

منعامانزاعاالحربوأصبحتفيه،تورطتقدايلأوروبية

السياسية.والسلطةالأرضأجل

العداءللحربالأساسيالسببكان.الحربأشاب

الكاثوليك،والالمانالبروتستانتالألمانبينالمتأصل

أوجسبرجلسلامتفسيرهمافىاختلفتافالمجموعتان

فيالدينيةالمسألةتسويةمنهالغرضكانالذيأم(?)5

ذلك،إلىبالإضافة.الصلحالمجموعتانخرقتوقدألمانيا.

فقطواللوثريينبالكاثوليكيينأوجسبرجسلاماعترففقد

الذينألمانياجنوبفىالكالفنيينمنالكثيرهناكوكان

بهم.بالاعترافأيضاطالبوا

أقامأم(.062-)1618البوهيميةالفترة

عاموفيالإنجيليالاتحاد،أم806عامفي،البروتستانت

المقدسة.العصبةالكاثوليكأسسأم،906

أمرعندماالحرباشعلتالتىالشرارةانطلقتوقد

الناسولجأ.بروتستانتيةكنيسةبتحيمبراغأساقفةرئيس

تجاهلالذيماتياسالإمبراطورإلىغاضبونوهم

تلكوتعرف.ثائرينالبروتستانتفانتفض.احتجاجهم



918عاماالثلاثينحرب

فيعاما،الثلاثينلحربالفعليةالبدايةحددتالتىالحادثة

عادةهيوكانت.براغفىالنمافذةمنالقذفالتاريخ

المذنبينالموظفينلمعاقبةبوهيميافيالناسلدىقديمة

اثنينالثائرونالبروتستانتعاقبوقد.النافذةمنبقذفهم

الحرببدأتوقد.الطريقةبهذهحاكمهموزراءمن

أوروبا.غربيأنحاءجميعفيوانتشرتبوهيميافيالأهلية

الكاثوليكي،الملكبوهيميافىالبروتستانتخلع

البروتستانتي،فريدريكواختارواالعرش!،منفيرديناند

سوءاأكثرالأمورلجعل.عنهبدلأالبلاتينولايةحاكم

رومانياإمبراطورافردينانداختير،للبوهيميينبالنسبة

فرديناندلقباتخذالذيلفرديناند،كانوقدمقدسا.

هزمأم062عاموفي.الموقعهذافيكبيرنفوذ،الثانى

هزيمةالبوهيميين،تيلىكونتتسيركلايس،يوهان،لواؤه

الأبيف.الجبلمعركةفىنكراء

استقلالهم.البوهيميينالهزيمةهذهكلفتوقد

الديانةالكاثوليكيةوأصبحتالبروتستانتثورةفأخمدت

.أخرىمرةللدولةالرسمية

هزيمةبعدام(962-)1625الدنماركيةالفترة

الكاثوليك.خطرتدركالبروتستانتيةالأقطاربدأتبوهيميا

قواتالرالغكريستيان،البروتستانتيالدنماركملكاعترض

.اخرىدولعدةبمساعدةوذلكسكسونيا،فيفريدريك

منمتوقعةغيرمساعدةتلقىقدكانالإمبراطورولكن

الذيالشهيرفالنشتينأويزيبيوسفنزل،ألبرختاللواء

وهزم.المرتزقةوالمغامرينالجنودمنعطماجيشايملككان

بقيادةالمقدسالحلفقواتتساعدهفالنشتين،جيش

وقعالنهايةوفي.مراتعدةالدنماركيالملك،تيلىالجنرال

منوانسحبام()962لويبكمعاهدةالرابعكريستيان

أصدرقدالإمبراطوركانالأثناءتلكوفيسكسونيا.

تعادأنعلىالوثيقةهذهنصتوقدالأملاكبإعادةمرسوما

إلىالبروتستانتعليهااستولىالتيالكنيسةممتلكاتكل

جديدامصدراالمرسومأضافوبذلك.الكاثوليك

ألمانيا.فيللخلاف

دخلذلكبعدأم(635-)0163السويديةالفترة

بأسديعرفكانالذيأدولفسجستافسالسويديالملك

فقد.الصراعلدخولسببانلديهكانوقد.الحربالشمال

لديهوكانت،البروتستانتيةللقضيةللغايةمخلصاكان

فيستكونطموحاتوهيالسويد،لأجلطموحات

مرةلأولوهكذا.ينبغيمماأقوىفردينادأصبحإذخطر

.الحربفيسياسيةمسألةتقحم

السويدمنأدولفسجستافسأبحر،ام063عاموفي

كانالتيماغديبورغمدينةليحرررجل.00013ب

أفضلمنالسويدملكجيمقكانوقد.تيلييحاصرها

متأخراوصلولكنهأوروبافيوانضباطاتدريباالجيوش

وتدميرها.ونهبهاماغديبورغاحتلالمنيتمكنولمجدا،

معركةفيتيليالسويديالجيشهزمام،631عاموفى

فيالمسويديةالقواتانتصرتأم632عاموفيبرلمجنفلد

هذهظلفي.القتالأثناءتيلىوقتلأخرىمهمةمعركة

الذيفالنشتينفرديناند،الإمبراطوراستدعى،الظروف

المجندينمنآخرجيشاحشدثم.ذلكقبلأبعدهقدكان

قيادةتحتووضعواأوروبامنجهاتعدةمنالجدد

ملكالرالغفيليبمعأيضاتحالفافرديناندوعقدفالنشتين

معركةفيالسويديةبالقواتفالنشتينجيشالتقىأسبانيا.

ام(.)632الشهيرةلوتزن

فيقتلأدولفسجستافسولكن،السويديونانتصر

،ام634عامحتىالقتالفيالسويديوناستمر.المعركة

الإمبراطورشكنوردلينغن.معركةفيجيشهمدمرحيث

وأمرالبروتستانتمعيتفاوضكانفالنشتينأنفي

اغتيل.أنهإلا،يهربأنفالنشتينحاول.باعتقاله

فيام(.486-1)635الفرنسيةالسويديةالفترة

تماماالدينيةسمتهافقدتقدالحربكانت،المرحلةهذه

الذيريشيليوالكاردينالوقررمحضةسياسيةوأصبحت

نفوذتزايديعوقأن-لفرنساالفعليالحاكمكان

فأصبحت.البروتستانتجانبإلىبالتدخلالهابسبيرج

والهابسبيرخ!الفرنسيينالبوربونبينصراعاالحرب

فرنسياجيشاريشيليوأرسل،1635عاموفيالنمساويين

كانوقدجديد.سويديجيشإليهفانضمألمانيا،إلى

منهم،ممتازونقادةالفرنسيينوحلفائهمللبروتستانت

كوندا.أمير،الثانيولويس،الفرنسيدوتورينالفيكونت

منطويلةسلسلةوالسويديالفرنسىالجيشانحققوقد

ألمانيافىيعيشونالذينالبروتستانتأعطت،الانتصارات

جديدا.أملا

لعدةالألمانىالشعبعانىأم(.)648وستفاليماصلح

عاما.الثلاثينحرببسببوالحرمانالبؤسمنسنوات

لعقدممثلينالأوروبيةالدولأرسلت،أم446عاموفي

والبروتستانتيالكاثوليكيالوفدانالتقى.صلحمؤتمر

منأقليموهووستفاليا،فيمختلفتينمدينتينفيمنفردين

نأإلىسنواتأرلغالمفاوضاتاستمرتبروسيا.أقاليم

فرنساوحصلت.أم648عامفيوستفالياصلحوقع

ومسيطرتواللورينالألزاسعلىالمعاهدةهذهبموجب

ووضعتوفيسروإلبةأودر،أنهارمصباتعلىالسويد

واللوثرية.الكاثوليكيةمعمتساويةمنزلةفىالكالفينية

عندمالهايرثىحالةفيألمانياكانت.الحربنتائح

يرولم.الألمانمنالكثيرقتلفقدأخيرا.الحربانتهت

كلفيالخرابسوىالحياةقيدعلىبقواالذينأولئك
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ودمرتكاملةومزارعوقرى،مدناختفتفقد؟مكان

والتجارةوالعلومالفنونوتدهورت.الممتلكاتمعظم

لتستعيدعاممائتينحوألمانيامنتطلبمما،والصناعة

الناسآلاففغادر.عاماالثلابنحربآثارمننشاطها

.جديدةحياةليبنواأمريكاإلىوذهبواألمانيا،بخاصةأوروبا،

بمالكاردينالريشيليو،؟أدولفسجستافس:أيضانظرا

.فونأويزيبيوسفنزلألبرختفالنشتين،

الكيميائيةالحربانظر:.الجرثوميةالحرب

الإشعاعية.البيولوجية

استة(بمالأيام)حربإسرائيلانظر:.حريرانحرب

(.الغربمعوالصدام)عبدالناصرتاريخمصر،

ا!!ز،صيعةا!بمنفيعالخا!الحرب

-أ)939الثانيةالعالميةالحربأثناءال!لمانطورها

البانزردباباتتقومحيثالخاطفةالحربفيأم(.459

خطوطعلىساحقبهجوم،الختلفةالقواتأو،السريعة

قاذفاتتدعمها،الداخلتكتعمئإلىثمالعدو

أجقابلواالعمقفيالدفاعخطةالروسوطور.الانقضاض

يكتسحونالألمانيتركونوكانوا.الخاطفةالحرببها

بالألمانيحيطونأوشراكهممنيفرونثم،للداخل

لندنعلىالألمانغاراتسميتوقد.ويدمرونهمالمتقدمين

،أم149،م0491عاميأثناءالأخرىالبريطانيةوالمدن

الثانية.العالميةالحربانظر:.الخاطفةالجويةبالغارات

(بماليوم)إيرانإيرانان!:.الأولىالخليجحرب

)الحربالعراق(بمالعراقيةالإيرانية)الحربا!لتحدةالأم

(.يرانإمع

يناير17فيانددعتحرفيالثائيةالخليجحرب

بقيادةدولة93وتحالف،جهةمنالعراقيالنظامبينأم199

اتخذتوقد.أخرىجهةمنالأمريكيةالمتحدةالولايات

تقعانال!تينوال!صيتالعراقمنكلفيساحتهاالحربهذه

الحربهذهقامت.العربىالخليجمنالشماليالطرففي

لشأنالمتحدةالأمالقراراتالعراقيةالقيادةامتثالعدمبسبب

.أم99،عامأغسطس2فىللكويتالعراقيالغزو

المملكةهيالتحالفضمهاالتىالعربيةالدولأبرز

،وعمانوقطروالإماراتوالبحرينالسعوديةالعربية

قامت،العالميالصعيدوعلى.والمغربوسوريا،ومصر،

إلىالحربهذهفىبارزبدوروفرنسابريطانيامنكل

الأمدورتمثلوقد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتجانب

الأمنمجلسأصدرهالذيالقرارفيحاسمبشكلالمتحدة

تمكنوسيلةأيلاستخدامدعاالذيأم099نوفمبرفي

بشكلمنهاينسحبلمماالكويتمنالعراقإخراجمن

.أم199يناير15الثلاثاءيومأقصاهموعدفيسلمي

فشلبعدالكويتباحتلالالعراقيالنظامقام

تهديداالعملهذاوبدا.البلدينبينعديدةمفاوضات

،الأخرىالخليجودولالسعوديةالعربيةللمملكةمباشرا

حدودعلىالعراقيةالقواتاحتشدتأنبعدوبخاصة

بعضمنهاقطاعاتواخترقتالسعوديةالعربيةالمملكة

تشكل،لذلك.الش!اليةالمنطقةفيأصسعوديةاالأراضى

هذالتداركالأمريكيةالمتحدةالولاياتلقيادةدولىأفتحا

لملما.للكويتالعراقلاحتلالوأصلتصديالتهديد،

فترةانتهاءإثروعلى،الدوليةأطقراراتالعراقيستجب

الدوليالتحالفقواتشنتأم199يناير15فيالإنذار

والمقاوماتالراداراتتعطيلمنوتمكنت،الجويهجومها

وأهمالجويةالقواعدتدميرمنتم!ضتكماالعراقيةالأرضية

،العراقفىوالصناعيةوالحيويةيةالعس!والمنشآتالمرافق

الجوية.الحربفيمبكرانتصارتحقيقواستطاعت

دولشنتالمتواصلالقصفمنأسابيعخمسةبعد

وجنوبيالكويتأرضساحتهاكانتبريةحرباالتحالف

ولمجدا،ضعيفةالعراقيالجيشمقاومةبدتوقد.العراق

الجيع!بعدهااستسلمساعةمائةلمسوىحفإاذأكيدم

النار.إطلاقوقفعلىووافقالعراقي

بأنهاالكويتالعراقيةالقيادةاتهمت.الحربأسباب

منظمةتسفبهماتفوقالنفطمنكمياتبضخقامت

باسمالمعروفة،ال!ولىالخليجحربإبانوذلك،أوبك

سعرأنخفاضإلىأدىالذيالأمر،الإيرانيةالعراقيةالحرب

الكويتدولةالعراقاتهمكما.العالمىالصعيدعلىالنفط

متشعبايمتدالذيالرميلةحقلمنعراقيانفطاتضخبأنها

،الاتهاماتهذهأصبحتوقد.الكويتيةالعراقيةالحدودبين

تحركاتهفيالعراقيالنظامإليهاا!شندأسبالالعد،فيما

لدولةغزوهلتبريرالإعلاميةوتغطياته،الدبلوماسمية

الكويت.

،فإيرانوطويلةمريرةحربفيدخلقدالعراقكان

اقتصاديةأضراراكبدته،أم889-0891الفترةفي

الدولوبعضللكويتطائلةديونفيفو!،بالغة

قوةأكبرثانىالحربمنالعراقخرجوقد.الأخرى

الاقتصاديالوضعوأمام.الأوسطالشرقفيعسكرية

الدولمنالعراقيةالحكومةطلبت،العراتفيالمتردي

وإلغاءالعراقيالاقتصادبناءإعادةفيالمساعدةالعربية

.أخرىعربيةولدولللكويتالعراقعلىالمترتبةالديون

غزوهفيالعرأقساقهاالتيالأسبابتلخصأنويمكن

التالي:النحوعلىللكويت
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منجزءالكويتبأنمرةمنأكثرالعراقأعلن-أ

عشرالثامنالقرنفيكانتالكويتأنإلىمشيرا.أراضيه

العثماني.للحكمالتابعةالبصرةولايةمنجزءاالميلادي

القرنأوائلفيالعراقعلىالتركيةالسيطرةانتهاءوعند

كلوغ3،اولايةتلكمنجزءاالكويتتعدلمالعشرين

استقلحتى،البريطانيالانتدابتحتوالكويتالعراقمن

العراقأنغير.6191عاموالكويت،ام339عامالعراق

ذلكولكن،ام639عامإلاالكويتباستقلاليعترفلم

البلدين.بينالمشتركةالحدودحولالنزاعينهلمالاعتراف

بينخلافوقع،الإيرانيةالعراقيةالحرببعد2-

المستحقةالديونحولالكويتوحكومة،العراقيةالحكومة

وحولبإلغائها،يطالبالعراقكانوالتيالكويتلدولة

بناءلإعادةالكويتمنالعراقيحتاجهاالتيالمساعدات

.اقتصاده

وقفبعدالعسكريةبالقوةالشعوريكونولربما3-

التيالأممباببينمنالأولىالخليجحربفيالنارإطلاق

لاومما.الكويتباحتلالالقيامعلىالعراقيالنظامشجعت

الكويتنفطعلىالعراقيةالحكومةاستيلاءأنفيهشك

أوبك،منظمةداخلالعراقوضعتعزيزإلىسيؤديوثرواته

ناحيةومن.عليهالمترتبةالديونمنالأكبرالقسموءالغاء

العربىالخليجساحلعلىالكويتموقعفإن،أخرى

تمثلالخليجعلىمفتوحطويلوشاطئممتازلمرفأوحيازتها

.للعراقمهماومنفذاممتازااستراتيجياوضعا

الأفعالوردودالكويتاحرول

أغسطس2الخميسيومصباحمنالثانيةالساعةفى

المصفحاتمئاتالكويتحدودعبرتام،099

حتى،ساعةوعشرونأربعتمضولم.العراقيةوالدبابات

انتشرما،وسرعان.الكويتعلىسيطرتهيحكمالعراقكان

العربيةالمملكةمعالكويتيةالحدودعلىالعراقيينالجنودآلاف

المملكةوأمنلسيادةمباشراتهديداشكلمما،السعودية

ضمالعراقأعلن،ام099أغسطر8في.السعوديةالعربية

.عشرةالتاسعةالعراقيةالمحافظةواعتبارهاإليهالكويت

إداناتصدرت.الاحتلالمنوالعا!لىالعربيا!لوقف

منالعديدمنللكويتالعراقغزوضدودوليةعربيةفورية

الأمن،مجلسمنعديدةقراراتصدرتكما،الدول

الأخرىالدوليةالمنظماتوبعضالعربيةالدولوجامعة

إلاالكويتمنالعراقيةللقواتالفوريبالانسحابمطالبة

العقل.صوتتغليبرفضالعراقيالنظامأن

ينددقراراوأصدرالأمنمجلساجتمع،نيويوركوفي

صدرتام099أغسطس!6وفي،العراقىبالاحتلال

علىعقوباتفرضتالدوليالأمنمجلسمنقرارات

والغذائيةالطبيةالموادفىإلامعهالتعاملوحظرتالعراق

الولاياتأعلنت،نفسهالشهروفي.محددةظروفوفى

يمضولم.الخليجمنطقةإلىجنودهاإرسالعنالمتحدة

أطلقالذيالتحالفالعراقضدتشكلحتىطويلوقت

من،العربيةالدولمنتسعاوضمالصحراءعاصفةعليه

الولاياتبقيادةعربيةغيردولةوثلاثين،الكويتبينها

الأمريكية.المتحدة

علىالدوليةالقواتاحتشادعلىمباشرفعلردوفي

فيالعراقيةالسلطاتقامتوالعراقيةالكويتيةالحدود

العراقمنكلفيالأجانبباحتجازأغسطسمنتصف

ليكونواوصناعيةعسكريةمنشآتإلىونقلهموالكويت

اندلاعحالفيالتحالفدولهجماتضدبشريةدروعا

النظامأطلقام،099ديسمبرمنتصفوفي.الحرب

منشديدةضغوطتحتالأجنبيةالرهائنجميع،العراقى

عربية.دولبينهاومنالدولبعض

الدولىالأمنمجلسأصدر،أم099نوفمبر92وفي

لإخراجالضروريةالوسائلجميعباستعمالفيهطالبقرارا

فىمنهاالعراقينسحبلمإذاالكويتمنالعراقيةالقوات

تنسحبلمالعراقيالنظامجيوشلكن.ام199يناير15

سياسيةنتائجتركتالتيالحربووقعت،الكويتمن

العربيوللشعبخاصةالعراقىللشعبمؤذيةواقتصادية

.عامبوجه

قواتكانت،ام199ينايرأواسطفي.التصديقوات

0002067نحوبلغتقدالعربيالخليجفيالتحالفدول

ونحوومصفحةدبابة.0053بنحومجهزينجندي

نحومنالبحريةالقوىوتشكلت.حربيةطائرة008.1

أمريكيةطائراتحاملاتستبينها،حربيةسفينة002

قدبمفردهاالمتحدةالولاياتوكانت.حربيتانوسفينتان

المسلحةالقواتوتقاطرت،جندي000.425نحوأرسلت

الدولوبعضوإنجلترافرنسابينهامندولة27منالأخرى

الدولأماوسوريا.ومصرالسعوديةالعربيةكالمملكةالعربية

مالية.بمبالغأوبالمعداتساهمتفقدجنودا،ترسللمالتي

فيالعراقنشر،القواتهذهقبلمنمتوقعلهجوموتحسبا

جنديمليوننصفنحوالكويتوفيالجنوبىقسمه

حربية،طائرة055،ودبابةمصفحة005.4بنحومجهزين

البحرية.الفرقبعضالقواتهذهإلىوأضاف

فجرمنالثالثةالساعةحواليفى.الحرباندلاع

قصفاالتحالفقواتبداتأم،199يناير17السبت

فيولاحقا،العراقفيوعسكريةصناعيةلأهدافجويا

هذهوكانت.متواصلةأسابيعخمسةطوال،الكويت

الهجوميةالقوةتدميرإلىالأولىالمرحلةفىترميالعملية

ترساناتتدميرأيضا،أهدافهامنوكان.العراقلدى
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النظاملدىوالنوويوالكيميائىالبيولوجىالسلاح

النظامقدراتوتعطلالعرأقىالجوسلاحوتحطيم،العراقي

تحجيمكذلك،معلوماتعلىالحصولفىالعراقي

جنوبيالكويتفيالعراقيللجيعقالقتاليةالقدرات

أهدافهامعظمتحقيقمنالتحالفدولوتمكنت.العراق

إلىبدقةموجهةوأخرىليلا،تعملأجهزةباستخدامها

الخليجمياهفيراسيةسفنمنإطلاقهتمبعضهاالأهداف

متطورةوأخرىالأحمر.والبحرالعرببحرومياه

القواتإمكانفيي!شلم.الأولىللمرةاستخدمت

التصديأوالتحالفلقواتالتدميريةالقوةمواجهةالعراقية

العربيةالمملكةعلىسكودصواريخبإطلاقفاكتفتلها.

أطلقكما.الخليجىالتعاونمجلسوبلدانالسعودية

فيإسرائيلعلىالصواريخهذهبعضالعراقيالنظام

نأإلا،حولهمنالعربيالعزلةطوقلكسرواضحةمحاولة

أغراضه.يحققلمالخططهذا

الأولىالمرحلةفىوقعتالتىالوحيدةالبريةوالمعركة

الحدودقربالسعوديةالخفجيمدينةفىكانتالحربمن

العراقيةالقواتاحتلتهااسمعوديونأخلاهافبعدما.الكويتية

عادواوالقطريينالسعودينلكن.أم199يناير92في

عربيةقواتبمساعدةيومينمنأقلبعدفاسترجعوها

وأجنبية.

،للحربالثانيةالمرحلةبدأت1991فبراير42فى

عدةجبهاتعلىبرياهجوماالتحالفقوأتشنتحين

.العراقوجنوبيالكويتنحومتقدمةواحدوقتفي

هشة،كانتالكويتفىالعراقيةالقواتمقاومةولكن

وبعد.فاستسلمت،الإمداداتخطوطعنهاوانقطعت

دولفأعلنت،بالانسحابقواتهحسينصدامأمريومين

عملياتهاجميعوقفأم199فبراير28فيالتحالف

.العراقضدالعسكرية

مجلسأعلنام199أبريل11في.الحربنهاية

أبريل6فىالعراقوافقأنبعدالحربانتهاءرسمياالأمن

ضمنئافيهتعهدبقرارالنارإطلاقوقفعلىأم199

منشآتجميعوتدمير،الحربأضرارعنالكويتبتعويض

الحربيةإنتاجهمصافيوكذلك،والنوويةالبيولوجيةأسلحته

لاحق،وقتوفى.العسكريبالتصنيعيتعلقماوكل

تلكتدميرلمراقبةالعراقإلىفرقاالمتحدةالأمانتدبت

ضماناعليهالحظرعقوباتفرضفيواستمرتالمنشآت

به.تعهدماكللتنفيذه

نحوقتل،الأولىللتقديراتوفقا.الحرببعدما

نأحينعلى،الحربهذهفيعراقيجندي001و...

نحوإلاتبلغلمالتحالفقواتصفوففيالبشريةالخسائر

ألقيتالتىالتحالفدولقنابلتمكنتشخصا.048

والاتصالاتالمواصلاتشبكةتدميرمنالعراقعلى

خطوطفانقطعت،التحتيةوالبنيةالرئيسيةالمصانعومعظم

الأساسفيكانالذيالاقتصادوانهار.والمياهالكهرباء

كبيرةقلاقلحدثتالمعاركانتهاءوبعد.الحربقبلضعيفا

شمالفىالكرديةالمناطقفىخصوصاواضطرابات

العراقيةالقواتلكنالجنوبفيالشيعةومناطق،العراق

الكثيرونوهربتحجيمها.منوتمكنتلهابقوةتصدت

نائيةجبالإلىالأكرادهربحينفيإيرانإلىالشيعةمن

حتىأبريلمنالفترةوفى.تركياعنالعراقشمالىتفصل

حليفةودولالمتحدةالولاياتأعلنتام،199يوليو

شممالىفىلاجئينومخيماتأمنيةأحزمةإقامةعنأخرى

الأكراد.لحمايةالعراق

قراراالأمنمجلسأصدرام399مايومنتصفوفي

نأإلىأدىالذيالأمر،والكويتالعراقبينالحدودبرسم

الكويت.ملكيةإلىالنفطمنبئراعشرأحدالعراقيعيد

بسيادةالعراقيةالحكومةاعترفتام499نوفمبروفى

اعترفالذيالقرارنصالمتحدةالأموأعلنت،الكويت

وكيانه.الكويتبشرعيةفيهالعراق

الوضوععناصر

الحربأسباب-ا

الفعلوردودالكويتاخلال-2

الحرباندلاع-!:العالمياحربىاالموقف

الحر!لهاية-دالاحتلالس

الحرببعدماهـالتصديقوات-ب

أسئلة

قيادتها؟كانتولمن؟العراقضدالتحالصدولأبرزما-أ

اضحالف؟اتشكللماذا-2

الكويت؟احتلالهامنالعراقيةالقيادةأهدا!ما-3

الحليجحربفيدخولهاعندالعراقيةالعسكريةالقوةمستوىما-4

التحالع!؟قواتمستوىكانوكيصالتانية؟

عنالنبذةهذهقراءتكلعدالموضوعإلىالشحصيةظرتكما-5

العراقى؟الشعبعلىالمؤسفةوشائحهاووقوعهاالحر!أسباب

فيالحربهذهبدأتاليابائيةالروسيةالحرب

تعرفالتىليشوناليابانيونهاجمعندماأم409فبراير8

سبتمبر5فيوانتهتمنشوريا،فيآرثربورتباسمأيضا

هذهأكسبت.بورتسماوثمعاهدةبتوقيعام509عام

وقد.العالميةالقوىكبرىمنبأنهااعترافااليابانالحرب

إزاءالروسىالشعبتذمرالحربفىروممياهزيمةأججت

اندلاعإلىأدىمماإدارتها،وسوءالحكوميةالإدارةفساد

.أم509عامالروسيةالثورة

الحربتلكوراءتكمن.الضمنيةالأسباب

ذإ،وأليابانيةالروسيةللإمبراطوريتينالمتصارعةالطموحات
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الشرقفىومصالحهاممتلكاتهاتوسيععلىروسيادأبت

التاسئكلشرالقرنمنالأخيرالشطرخلالالأقصى

سكةبناءفيروسيابدأتأم198عاموفي،الميلادي

عاموفى،وفلاديفستوكموسكوليربطسيبريماحديد

لروسياأتاحتالصينمعمعاهدةروسياوقعتام698

عبرالشرقيةالصينيةالحديديةالسككماسميبناء

المقاطعة.تلكعلىجزئيةسيطرةروسياومنحتمنشوريا،

جزيرةشبهالصينمنروسيااستأجرتأم898عاموفى

ليداوميناءالبحريةليشونقاعدةبنتحيثلياودونغ،

هذهخلالكوريافينفوذهاروسياووسعت.التجاري

الصينفيالملاكمةلاعبيتمردوأعطى،السنوات

فينفوذهالزيادةلروسياالفرصةأم(09اأ-09)0

الملاكمين.ثورةان!:.منشوريا

يريدونكانواالذيناليابانيينالتحركاتهذهأزعجت

هزمواأنوبعد.الصينحسابعلىسلطهمبسط

الاستيلاءحاولواام(-598أ)498الحربفيالصينيين

وفرنساوألمانياروسيالكنلياودونغ،جزيرةشبهعلى

.اليابانأغضبمماهذا،دونحالت

علىالسيوةعلىالأمتانهاتانتناف!ستكذلك

حدعلىوروسيالليابانمهماموقعهاكانالتيكوريا،

والصناعةالتجارةعلىتسيطرأناليابانوأرادتسواء.

الكورية،الحديديةالسككبالفعلتمتلكوكانت،الكورية

.هناكللإقامةاليابانيينألوفأرسلتقدكانتكما

منسلعسلةواليابانيونالروسالدبلوماسيونوضع

ثمومنبها،يأخذوألمومنشوريا،كوريابشأنالاتفاقات

فيوبدأواام،209عامبريطانيامعاليابانيونتحالف

.الروسلهايتأهبلمالتيللحربالاستعداد

العلاقاتاليابانقطعت.لوشونعلىالهجوم

وبعدها.م4091عامفبراير6فيروسيامعالدبلوماسية

بأسطولهتوجوتشيروهيهاالأدميرالنائبهاجمبيومين

اليابانوأعلنتتحذير،دونلوشونفىالروسيةالسفن

وكأنهاروسياوبدتفبراير.01فيروسياعلىالحرب

تكحسبسوفأنهاالناسظنحتىاليابانمنبكثيرأقوى

الشرقفيتحتفظتكنلمروسياولكنبعسهولة،الحرب

وكان،الحرببدأتعندماجنديألفبثمانينإلاالأقصى

منكم.008.مسافةوالمؤنالجنودإمداداتتنقلأنعليها

قديكنلمالذيسيبرياحديدسكةعلىالغربيةروسيا

منوالضعفالوهنأصابهاقدروسياأنكمابعد،اكتمل

إلىأدىمما،والسياسيةالاجتماعيةالمشكلاتجراء

.ام509عابمثورةنشوب

ألفبمئتىتحتفظاليابانكانت.الاخيرةالمعارك

كما،قريبآخرضخموبجيش،الصينشماليفيجندي

في8وهاحموهلوشونميناءفياليابانيونحاصرهالروسيالأسطول

.أم401عامفبراير

يؤيدشعبهاوكان،المعركةميدأنإلىأقربكانت

حكومته.

أسطولاليابانيةوالألغامالبوارجماعزلتوسرعان

السفناليابانيونودمر.لوشمونفيالروسيالهادئالمحيط

فلاديفستوكومن،لوشونمنالهربحاولتالتيالقليلة

البلطجقأسطولالروسأمرثمومن.اليابانبحرمعركةفى

إلىبالإبحارروجستفنسكيزينوفيالأدميرالبقيادة

بحرمنالتجاريالأسطولهذاوأبحر،الأقصىالشرق

عبرومر،الهنديالمحيطعبرثمإفريقياحولودارالبلطميق،

فىدمرهالقريباليابانىالأسطولولكن،الكوريالمضيق

.أم509عامتسوشيمامضيقمعركة

البحرفيمنهأفضلالبرعلىالحربيالوضعيكنلم

للرجالوافتقارهمقيادتهملضعفنظرا؟للروسبالنسبة

القواتوأخذت.ودأبهماليابانيينمهارةإلىإضافةوالعتاد،

الروسيةالقواتتدفعأوياماأواوالمارشالبقيادةاليابانية

معركةفيوهزمتهامنشوريا،فيالترأجعإلىتدريجيا

بعدلليابانيينلوشوناستسلمتثم.ام509عامموكدن

باتقدآنذاكالبلدينكلاوكان.شهريندامحصار

تعانيالروسيةالحكومةكانتإذ،الحربلوقفمستعدا

تعجزبدأتفقداليابانيةالحكومةأما،داخليةمشكلاتمن

.الحربتكاليفمواجهةعن

تيودورالأمريكىالرئيسقام.بورثسماوثمعاهدة

فىللسلاممؤتمربتنظيم،اليابانمنبإيعازروزفلت
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عامالمتحدةبالولاياتهامبشايرنيوبولايةبورتسماوث

سخالينجزيرةبورتسماوثمعاهدةمنحتوقد.أم501

منقواتهاسحبعلىروسياوأرغمت،لليابانالجنوبية

وليدا،لوشموناليابانتعطيأنروسياعلىكانمنشوريا.

الحربهذهفيروسياهزيمةوكانتكوريا،لهاوتركت

روسيا.فيام509ثورةلاندلاعالرئيسيةالأسبابمن

م(.1763-)1756السبعالسنواتحرب

إلىوامتدتتقريئا،أوروبادولجميعفيهااشتركت

الهنديةبالحروبأمريكافيوسميتوالهندأمري!صا

برومسيامنكلبينالحربنشبتأوروباوفي،الفرنسية

بريطانياوساعدت.ألمانياعلىالسيطرةأجلمنوالنمسا

بريطانياأقدمتوقدالنمسا.فرنساساعدتكمابروسيا،

البحارعلىالسيطرةأجلمنفرنساضدالحربعلى

فقدت،الحربلهذهونتيجة.الشماليةأمريكاوأراضي

استولتالتيالشماليةأمريكاأراضيفيسلطانهافرنعسا

بريطانيا.عليها

ماريالرغبةالسبعالسنواتحربنشبتأوروباوفي

إقليمفىممتلكاتهااستعادةفى-النمساحاكمة-تيريزا

أحذوقد-بروسياملك-الكبيرفريدريكمنمميليسيا

مارياتفقدلمولكنالنمسا،منسيليسيامعظمفريدريك

إليزابيثمعفتحالفت،الإقليمامحتعادةفيقطالأملتيريزا

بشدةالبروسيالملكتكرهكانتالتىروسياحاكمة

العدوفرنسامعالتحالفأنتيريزامارياوجدتوقد.وتخشاه

وزيربمساعدةنجحتوأخيرا.صعبأمرلبروسياالقديم

ذلك،علىساعدهوقدكنيتز.فونأنتونفينزيلخارجيتها

انزعاجإلىأدىكاوبروسيابريطانيابينأبرمالذيالاتفادتى

الكبير.فريدريكحليفهممنخيانةاعتبروهالذينالفرنسيين

تحركاتيراقبالكبيرفريدريككانالأثناءهذهفى

وفي.الأولىالضربةيضربأنعلىلحرصهبحذرأعدائه

سكسونياولايةفريدريكغزاام756عامأغسطس

موقعوذاتغنيةوكانتللنمساحليفةلأنهاالألمانية

علىسكسونياجي!فريدريكأجبرماوسرعانأستراتيجي

الولاية.علىواستولىالتسليم

بروسياآمالكانت،الانتصاراتهذهمنالرغموعلى

وفرنساالنمسااتحدتإذ،أم757عامبدايةفيمعتمةبالنصر

البروسى.الملكضدألمانياولاياتومعظموالسويدوروسيا

منالقليلسوى-لبروسياالوحيدالحليف-بريطانياتقدمولم

عظيمين،وتصميمبحماستحركفريدريكولكن،المساعدة

فيأم757عامنوفمبرفينكراءهزيمةبالفرنسيينوأنزل

ذلكمنشهروبعدسكسونيا.فيروزباخعندكبيرةمعركة

سيليسيا.فيليوثانعندالنمساويينهزمالتاريخ

الخارجيةوزيربتوليمبدأ،أم8ء7عامفى

لبروسيابمالنشطةالمساعداتمنالمزيدتقديمفىالبريطانية

فيالفرنسيةالقواتهزمجديداجيشاالبريطانيونفنظم

.مواجهاتعدة

أضعفتوقدمحدودةكانتفريدريكمواردلكن

الانهيارحافةعلىبروسيافبدتبروسيا،المكلفةحملاته

فشلوافريدريكأعداءولكنمؤكدا،دماراتواجهوكأنها

ام762عاموفي.ضدهمشتركةخطةعلىالاتفاقفي

الذيالثالثبطرسوأعقبهاروسياحاكمةإليزابيثماتت

له.ومتحمسابفريدريكمعجباكان

بدايةفيهوبرتسبيرجفيوقعالذيالاتفاقبمودعلىبناء

البروسيالحكمتحتسيليسيامعظمبقيتام،763عام

تحدثولم.الحربقبيلكانتكماأخرىمناطقوبقيت

الخلافاتباريسمعاهدةأنهتكماأوروبافيإقليميةتغييرات

.أم763فبرايرأ.فيوبريطانياوأسبانيافرنسابين

السبعالسنواتحربنتائجأهمحدثتأمريكاوفي

كفاحهاأخيرابريطانياكسبتفقدأورولا،عنبعيدا

الشمالية؟أمريكاعلىالسيطرةأجلمنفرنسامعالطويل

أمريكافيأراضيهاكلعنفرنساتخلتالحربنهايةففي

الهند.فيسلطخهاعنتخلتكمالبريطانياتقريباالشمالية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التانيفريدريك

تيريزامارياتسيليسيا

.الحربانو:.الشاملةالحرب

الاضطراباتمنسلسلةالمزارعينصغارحرب

،أم888و1882بنأسكتلندافيحدثتالمزارعينبين

فىيعيشونكانوأممنكثيراالأراضيملاكأجلىحين

الأغنامإدخالأرادوالأنهمأسكتلندا،منالوسطىالوديان

إخلاؤهمتمالذينالمستأجرينتوطينأعيدوقد.المنطقةإلى

الحقولهذهمنكثيروكانكروفتتسمىصغيرةحقولفى

،الانحتىموجودابعضهاومازالالجزرمنعددفييقع

زراعيةأراضعلىبالاستيلاءبعدفيماالأراضىملاكوقام

وأخلواالل!هوج،وطائرالغزلانصيدأجلمنجديدة

الإيجاراتتسديدفيالتأخربسببالاخرينالمستأجرين

للمقاومة.المزارعونهبالأعمالهذهوبسبب.المستحقة

مافيالمزارعينمقاومةاندلعتأم882عاموفى

ساندتوقد.سكايفيغلندايلفيالبريزبمعركةيسمى

ضدقتالهافيالمحليةالشرطةالمسلحةوالقواربالبحرية

أوضاعلتحسينام886عامقانونصدرثم.المزارعين

.للاضطراباتحدووضعالمزارعين
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الذيالصرأعتبرزيونانيةأسطورةطروادة!حرب

وقد.طروادةمدينةالقديمةالإغريقبلادفيههزمت

فيالرائدةالأعمالمنكثيراالأسطورةهذهألهمت

التيالحوادثبعضأصبحت.الكلاسيكيالأدبمجال

أشعارلثلاثةموضوعاطروادةحرببعدأوأثناءوقعت

المنسوبتانوالأوديسةالإلياذةوهيعطمةملحمية

للشاعرالإنيادةإلىإضافة،هوميروسالإغريقىللشاعر

هذهوضحاياأبطالتصويرتموقد.فرجيلالروماني

للكاتبأجاممنو!مثلإغريقيةتراجيديةأعمالفيالحرب

طروادةواصرأةلسوفوكليسوأجاكسإسخليوس،

.ليوربيدس

،طروادةحربأسطورةحقيقةحولالعلماءاختلف

الصغيرةالنزأعاتفيوتبالغتحرفبأنهايعتقدفبعضهم

عامإلى0051عامحواليمنالإغريقفيهاشاركالتي

علىمبنيةالأسطورةبأنالاخرونويعتقد.ماق002

أثناءوقعتبأنهاالكثيرونيعتقدكبيرةواحدةحرب

ملحمةوتتضمنالميلاد.قبلعشرالثالثالقرنمنتصف

الخيالية.المادةمعالأزمنةلختلفالتاريخيةالمادةهوميروس

الأعمالهذهمثلعلىالاعتمادلايمكنلذلكونتيجة

اممتطاعواالآثارعلماءولكن،تاريخيةوثائقبوصفها

،طروادةمدينةحطامفي،التاريخيةالدلائلبعضاكتشاف

الحوادثبعفه!أكدتالتيالأخرىالأماكنوبعض

الملحمة.فيالموصوفة

نشبت،القديمةالإغريقيةللألمساطيروفقا.الحرببداية

ملكبيليسعرسوليمةفيلحادثةنتيجةطروأدةحرب

كلدعيالبحر.إلاهاتمنواحدةوهي،وثيتسثيسالي

مماالخلافإلهةإيريسماعداأوليمبسجبلوإلاهاتآلهة

أوساطفىالمشكلاتإثارةحاولتولذلكأغاظها،

مكتوباذهبيةتفاحةإيريسأرسلت.العرسوليمةضيوف

الثلاثالإلاهاتطالبت.(...جمالأ.لأكثرهن.).عليها

الشجاربدأوهنا،التفاحةبأحقيةوأفروديتوأثيناهيرا-

ذلكفيالحكمطروادةملكبريامبنباريسواستطاع

أكثربهيلإنوعدتهلأنهالأفروديتالتفاحةوقدمالنزاع

العالم.فيجمالآالنساء

أسبرطة،ملكمنيلاوسمنمتزوجةهيلينكانت

لها.زيارتهعندطروادةإلىباريسمنالهروبواستطاعت

عسكريةحملةبإعدادأجاممنونوأخوهمنيلاوسالملكقام

الإكريقيالجيشضمنوكان.هيلينلاستردادطروادةضد

وأوديعسيوسونستورالأكبر،وأجاكس،أخيلمثلأبطال

(.باللاتينية)يوليسيس

مديخةالإغريقيالجيشحاصر.طروادةحصار

المدينة.هزيمةيستطعلمولكنهسنواتعشرمدةطروادة

أثناءوقعتالتيالحوادثبعضالإلياذةملحمةوصفت

نأبعدبالضعفالإغريقشعر.للصراعالأخيرةالسنة

القتالورفض،المعركةأرضالمحاربينأشجعأخيلغادر

واستطاع.أجاممنونالإغريقىالقائدإليهأساءأنبعد

سفنهم.إلىالإغريقطردهيكتوربقيادةالطرواديون

أعزهيكتورقتلأنبعدالقتالإلىأخيلعادوأخيرا

انتقاماهيكتورقتلأخيلاستطاعباتروكلحم!.أصدقائه

باتروكلس.صديقهلمقتل

الأساطيروروتهيكتور.بجنازةالإلياذةتنتهي

هذهتذكروكما.ذلكبعدتعاقبتالتىالحوادثالإغريقية

حلفائهممنالممساعدةتلقواقدالطرواديينفإنالأساطير

.الأمازونياتيسمىالنساءالمحارباتمنوجيم!الأثيوبيين

بقتلأعدائهمهزيمةفيالإغريقمساعدةأخيلاستطاع

وأخيرا.الأثيوبيينملكوميمنونالأمازونياتملكةبنثيسليا

بسهمبطعنهأخيلقتلأبوللوالإلهبمساعدةباريساستطاع

الكعب.في

فيطروادةسقوطوصفلقد.طروادةسقوط

نأكيفالإنيادةوتصف.الإنيادةتدعىالتيالملحمة

باسميعرفأصبحضخمأخشبياحصانابنواقدالإغريق

واختبا.طروادةأسوارخارجووضعوهطروادةحصان

أبحرتبينماالحصانداخلالاخرونوالمحاربونأوديسيوس

بعيدا.الإغريقيالجيم!بقية

الطروادلمجينلاوكونوالقسكاسندراالعرافةحذرت

اسمجينولكنمدينتهمداخلإلىالحصانأخذمن

مقدسالحصانبأنإقناعهماستطاعسينونالإغريقي

الطرواديونجروبعدها،الالهةحمايةيجلبولمموف

النعاسغلبهمالليلةتلكوفي،مدينتهمداخلإلىالحصان

استطاع.الظاهريبانتصارهمالاحتفالبعدوناموا

المدينةأبوابوفتحالحصانمنالتسللوزملاؤهأوديسيوس

قريبة.جزيرةمنعادواالذينالمحاربينلبقية

طروادةسكانجميعوذبحواهيلينالإغريقاسترجع

بعضنجاةإلىالإنيادةملحمةوتشير.المدينةوأحرقواتقريبا

أحفادهأسسالذيإينياسالمحاربضمنهمومنالطرواديين

روما.مدينة

الأصغرأحاكص

الأكبرأجاكص

جاممنونأ

خيلأ

ذةلإلياا

دةليااللإ

يسةلأودا

ينياسإ

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لاريس

بريام

طروادة

كامحندرأ

لاوكون

منيلاوس

هيكتور

الطرواديةهيلين
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أم(.189-191)4الأولىالعالميةالحرب

أعظموسببتالأقطار،أكثرالأولىالعالميةالحربشملت

الحربعدافيماأخرىحربتسببهالمالتيالخسائر

طلقاتأشعلتلقدأم(.459-1)939الثانيةالعالمية

،الحربتلكالمجر-النمسافيوقعتالتىالاغتيالحادثة

الرئيسةالأوروبيةالقوىبينالتحالفاتمنسلسلةوجرت

لكنسريعا،نصرايتوقعجانبكلكان،القتاللخوض

منمايقربأرواحوأزهقتسنواتأربعاستمرتالحرب

المتحاربة.القواتمنملابنعشرة

هذهفيكثيرةدماءإراقةإلىعدةتطوراتأدت

أكبرالجيوش!تكونأنإلىالإجباريالتجنيدوأدى.الحرب

دفعسبباالوطنيالتعصبوكانقبل،منعليهكانتمما

فيدورهاالدعايةأدتكما،الموتإلىالرجالمنكثيرا

بمظهر-الآخرعيونفى-طرفكلوإظهارالحربتأييد

الشرير.

فرانسيسالأرشيدوق،اغتيل،أم419يونيو28في

للقاتلوكانسراييفوفيالمجر-النمساعهدولىفرديناند

،الصربفىإرهابيتنظجممعارتباطبرنصيبجافريلو

هذاوراءالصربحكومةأنالمجر-النمسافاعتقدت

الصربعلىالحربلتعلنالفرصةوانتهزت،الاغتيال

قديم.بتأروتأخذ

الأولى،العالميةالحربفرديناندفرانسيساغتيالأشعل

أسبابلهاكانتالحربأنيعتقدونالمؤرخينبعضلكن

بينالوطنىالاعتزازنمومنأساسانتجتأنهاوهى،أعمق

المسلحةالقواتفيالكبيرةوالزيادةالأوروبيةالشعوب

تحالفاتوتكوين،ا!سشعمراتأجلمنوالسباق،الأوروبية

منكلساندتالحرببدأتوعندما.أوروبيةعسكرية

بدولعرفتالتيوهي-وروسياوبريطانيافرنسا

النمسا-منالمكونةالوسطقوىضد،الصرب-التحالف

لقوىأوالتحالفلدولأخرىأمانضمتثموألمانيا،المجر

الوسط.

الأوروبيةالجبهاتعلىسريعةانتصاراتألمانياأحرزت

التقدموبريطانيافرنساأوقفتالغربيةالجبهةوفي،الرئيسية

فيالمعاديةالجيوشوحاربت،أم419سبت!برفيالألماني

ولمفرنسا،شرقيوشمالبلجيكاعبرامتدتخنادق

سنواتثلاثطوالالغربيةالجبهةفيتحوليحدث

الشرقيةالجبهةوفى.الضاريةالحربرغ!االسنةونصف

بينماالقتالتارجحالمجر.-والنمساألمانيامعروسياتقاتلت

روسيا،فيثورةاندلعتعندماأم179سنةحتىوفركر

هدنة.عقدروسياطلبتماوسرعان

لكنالأمر،أولالحيادعلىالمتحدةالولاياتبقيت

نأبعدالوسطقوىضدتحولواالأمريكيينمنكثيرا

سنةوفي.الحربيةغيرالسفنالألمانيةالغواصاتأغرقت

وأمدتالحلفاء،إلىالمتحدةالولاياتانضمتأم179

،الحربلكسبإليهاحاجةفيكانوابشريةبقوىالحلفاء

.أم189خريففيالوسطقوىواستسلمت
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في:الأولىالعالميةللحربالرئيسيةالأسبابتنحصر

التنافس3-،حربيةقوةبناء2-،القوميةالنزعاتنمو-ا

العسكرية.التحالفات-4،المستعمراتعلى
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اكتسحتفكرةلكن،أخرىدولاتضملمفإنها،اشتعلت
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العربية.الجبهة

العربيه.الجبهةفىالمهائىهجومهمالحلفاءلدأ

الأولى.العالميةالحربنهايةهدلةألمانياوقعت

الإمبراطورياتالقوميةأضعفت،أخرىناحيةومن

كانت.العثمانيةوالدولةروسياالمجر،-النمسافيالشرقية

منتناضلكثيرةمجموعاتتحكمالإمبراطورياتهذه

القوميةالمجموعاتبينالصراعاتوكانت،الاستقلالأجل

منالشرقيالجنوبفيالبلقانجزيرةشبهدولفيمتفجرة

أوروبا،فيالبارودبرميلبأنهاالجزيرةشبهوعرفتأوروبا،

الإمبراطوريةمنجزءاكانواالبلقانيينمنكثيرةشمعوبالأن

ورومانياوالصربالأسودوالجبلاليونانحصلت.العثمانية

إلى1821منالفترةفيالاستقلالعلىوألبانياوبلغاريا

كلاحتكتعندماالتوتراتنشبتفقدلذلكأم،139

المجر-الن!ساوانتهزتالحدود،بشأنجيرانهامعدولة

فينفوذهمامنلتزيداالعثمانيةالإمبراطوريةضعفوروسيا

.البلقان

منليزيدالبلقانعلىالسيطرةأجلمنالتنافسوجاء

وقادت،الأولىالعالميةالحربتفجرإلىأدتالتيالتوترات

أما.المنطقةفيالسلافىالعنصرلتوحيدحركةصربيا

لكنصربيا،أيدتفقدالسلافيةالدولأقوىوهيروسيا

إلىأدتالتىالسلافيةالقوميةتخشىكانتالمجر-النمسا

السلافمنملايينهناككانحيثإمبراطورشها،فيقلق

ما809سنةوفىالمجر.-النمساحكمتحتيعيشون

إلىوال!سكالبوسنةبإلحاقصربياالمجر-النمساأغضبت

هذهعلىالسيطرةتريدصربياوكانتإمبروطوريحها،

.هناكيعيشونالصربمنكثيرالأنالأراضي

العالميةالحربتنفجرأنقبل.بيةالحصالقوةبناء

ألمانيالدىكانعشر،الثامنالقرنأواخروفي،الأولى

تجنيدعلىفيهاعتمدت،العالمفيمدربجيح!أحسن

جيشهاحجممنلتزيدالشبابمنالقادرينلكلعسكري

الذيالمسلكنفسأخرىأقطاروسلكت.السلموقت

بريطانياوظلت،المتحفزةجيوشمهامنوزادتألمانياسلكته

حيثلقوتها،ألمانيابناءبشأنمهتمةغيرالأمرأولفى

وكان،للدفاعأسطولهاعلىتعتمدجزيرةفىدولةكانت

العالم.فىأسطولأقوى

وأساليبوالمعداتالأدواتفيالتقنىالتقدمأدى

الحربية،للقوأتالتدميريةالقوةزيادةإلىالتصنيع

دقةأكثرالأخرىالحديثةوالأسلحةالمدافعوأصبحت

والسككالبواخروأصبحت،السابقةالأسلحةمنوأسرع

القواتحركةفيالإسراععلىقادرةالحديدية

التقنيةمماعدتالتاصئكلشرالقرننهايةوفي.والإمدأدات

أفدحخسائروتتحملأطولحروباتشنأنعلىالأقطار

علىأصروأالعسكريينالخبراءفإنذلكورغم.قبلذيمن

أقصر.تكونسوفالقادمةالحروبأن

التاسعالقرنأواخرفى.المستعمراتعلىالتنافس

كلالأوروبيةالأمحولتالعشرينالقرنوأوائلعشر

ألهبتكما،مستعمراتإلىآسياومعظمتقريباإفريقيا

الأمأمدتالتيالمستعمراتنحوالتسابقالتصنيعزيادة

لبضائعهاوبالأسواقللمصانعالخامبالموأدالأوروبية

المستعمراتنحوالتسابقلكنالا!شثحار،وبفرصالمصنعة

الأوروبية.الأقطاربينتوتراأحدث

القوىا!طلفاتأعطت.العسكريةالتحالفاتنظام

وكان،الأولىالعالميةالحربقبلبالأمنإحساساالأوروبية

عليهبالهجومأعدأئهتشجيععدمإلىيسعىقطركل

،أخرىبلدانأوبلدمععسكريةاتفاقياتفيبالدخول

لهذاالتحالفأعضاءمساعدةتضمنالاتفاقيةهذهفمثل
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اندلاعإنإذ.معينةأخطاراخلقالنظامهذالكنالقطر،

فيالدخولإلىالأخرىالتحالفأعضاءيضطرالحرب

فيتشتركسوفالأممنعدداأنيعنىوهذا،الحرب

وكان.المتنازعينالطرفينعلىيقتصرلنالذيالقتال

بلدضدالحربيعلنأنإلىمابلديضطرأنيعنيالتحالف

فإنذلكإلىبالإضافة.لايهمهشأنفيالدخولأواخر

منالسريةوكانتسرا،ظلتالتحالفاتمنكثيربنود

نتائجعلىالبلدحكمإساءةفرصمنتزيدأنشأنها

أعماله.

السياسةقلبفيألمانياكانت.الثلاثيالتحالف

الحربنشوبوحتىأم087سنةمنذالأجنبيةالأوروبية

بسماركفونأوتوالمستشاركونحيث،الأولىالعالمية

،بلدهأمنلتقويةالتحالفاتمنسلسلةألمانياوزراءرئيس

اتفقتام987سنةوفىالمجر.-النسمامعبتحالففبدأ

يأهوجمماإذاالحربفيتشتركاأنالمجر-والنمساألمانيا

إلىإيطالياانضمتثمروسيا،جانبمنمنهمابلد

يعرفالتحالفهذاوأصبحأم،882سنةالتحالف

يساعدأنالثلاثيالتحالفأعضاءاتفق.الثلاثيبالتحالف

وأبلدينمنعدوانأيوقوعحالفىالاخرمنهمكل

أكثر.

فيتدخلانوألمانياالمجر-النمسابسماركجعلثم

بعصبةعرفالذيالتحالفهذاوكانروسيا،معتحالف

القوىاتفقت.أم881سنةتكونقدالثلاثةالأباطرة

منهاواحدةاشتركتإذاالحيادعلىتظلأنعلىالثلاث

المجر-النمسابسماركوحثاخر.قطرمعحربفي

كلتعترفبأنالبلقانفيالنفوذحولالمتنافستينوروسيا

شأنمنقللثمومن،المنطقةفيالأخرىبنفوذمنهما

البلدين.بينالاحتكاكخطر

الأخرىالأوروبيةالبلدانجمعألمانياعلاقاتوساءت

بسماركعمللقد.ام098سنةالسلطةبسماركتركبعد

نأوبين،الغربفيألمانياجارةفرنسابينيحولأنعلى

معأيالشرقفيألمانياجيرانمنأخرىدولةمعتتحالف

وفرنساروسيااتفقتام498سنةوفيوالنمسا.روسيا

التحالفدولمنأخرىأمةعبأتماإذاقواتهماتعبئةعلى

تساعدأنعلىوروسيافرنسااتفقتكماقواتها،الثلاثي

جانبمنإحداهماهوجمتماإذاالأخرىمنهماكل

ألمانيا.

خلالخارجيةسياسةبريطانيااتبعت.الثلاثيالوفاق

ألمانيابناءلكن.المجيدةبالعزلةعرفتعشرالتاشعالقرن

حلفاء،إلىبالحاجةتشعربريطانياجعلالبحريةلقواتها

منكلسوتام409سنةوفىعزلتها.بذلكوأنهت

ووقعتاالمستعمراتحولالماضيةخلافاتهماوبريطانيافرنسا

أيةيتضمنلمالاتفاقأنمنالرغموعلى.الوديالاتفاق

مناقشةبدءاالبلدينأنإلا،حربيةبمساعدةالتزامات

انضمتام709سنةوفي.المشتركةالحربيةخططهما

الثلاثى،بالوفاقيعرفوأصيحالوديالحلفإلىروسيا

العالميةالحربجبهات

فيالقتالانتشر.الأولى

منالأولىالعالميةالحر!

الحتمرقإلىالغربيةأوروبا

المعاركدارتولقد.الأوسط

الحبهةطولعلىالرئيسية

عبرامتدتالتيالغربية

طولوعلىوفرنسا،بلبط

تأرححتالتيالشرقيةالحبهة

المجر.-والنمساروسياعبر

الحلدأء!

الوسطكوى!

الحلاددول!

مأ411فيدوليةحدود!-ءص-

الرئيسبهالالتالجبهة

أخرىجبهاتء

ء9فىشطآالنروبم!مم!لسولدلماا،*بيترو

!لأء-؟صص!لم2!3!رر9سكو. لم،جدلاندمعركهأ
ثكر-بم!فمارد؟!افي!1؟*:اور"!ا

رك!-ك!نلابركاسغ!،!!3!*ا

كاكاه*،زرس؟ا؟!ء!!

اللهدكب!لندلأ!-!-"،لأيو3كاكاإخ،"؟ا3!لم*!الجبهة

ع-!ي:-سح!!بلاب،برغ،،3ا!أكاءلأ/3!!!-المننازر،"؟لأ!ءكاخالشرقيةا،!رز؟!ءرزلأ،إىاك!إى،إبر!ء؟إروسيا-!ر!هبم

بارشكاع!-/لالؤفي3كا1ير*!؟!!1إكا،31

لأالغربيةكاكاالجبفة3لهثلناكاكاكاالمض،!!ؤ*ع!لم!ا

-ىكا؟!"،

فرنسااسأثحؤ/ل!!":4أللمقما!34

*ح!ليةاءس.ىي!4كالاعلأ-كا-األيحر

لطامنوا!*-أرومماا!لأسودحملة

إسبالياء!،!القوقاز

سحس!ما،.عكاء"بلكاتثلظلاء،خىأ!كا--كاكاكاكاكا3كا--/-ءر!كانإيرا

حممممحص!حس*ص..لأل!كا--يكاعلاكاكاكا-عكا-33كاىكاكا3كا؟لا

يبم*4لا33!!؟ء،الإحبوأ!كيلؤخ4كاع

س3كاأيدر!.علااثتة*؟

د*هـ*ير

!-*ا***كير!عكارلا-كا34لالاخ3!لا:33ءلأ-كاكغث!إيكا
سسس!تو.6!!*ك!*،ع":-ص!-ل!/!313،خلآ-3كا3اصء"نن!خكا

الجؤائر*!!المثؤسطا!لببضحمبحوالحعلةء--ل!

)فرنسا(الفلسطمنيةكا؟13

)ايطأتياأحمم)لريطانبا(لقاهر-إع!كا-كاكاالعربيةالجريرة
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الحربفييشتركواأنأعضاءهالثلاثىالوفاقيرغمولم

قسمتالتحالفاتلكن،الثلاثيالتحالفتضمنمثلما

متنازعة.معسكراتإلىأوروبا

الحرببداية

فرانسيسالأرشيدوتظن.الأرشيدوقاغتيال

الصقالبةمعتعاطفهأنالمجر-النمساعرشوريثفرديناند

المجر-النمسابينالاحتكاكاتيقللسوف)السلافيين(

زوجتهمعالبوسشةفييطوفأنقررولذلك.البلقانودول

يونيو28فيسراسفوفىيطوفالركبوبينما.صوفي

رصاصتين؟وأطلقمميارتهماعلىمسلحقفزأم،419

القاتلوكان،الحالفيوزوجتهفرديناندماتإثرهماعلى

تسمىإرهابيةصربيةعصابةإلىينتميبرنسيبجافريلو

السوداء.اليد

عذراالمجر-النمسافرديناندفرانسيساغتيالأعطى

النمساوحصلت.البلقانفىالقديمةعدوتهاصربيالسحق

ضدتتخذهعملأيفيبمساعدتهاألمانيامنوعدعلى

32فىلصربيامهمةبطلباتقائمةأرسلتثمصربيا،

تسوىأنوأقترحتالمطهالبمعظمصربياوقبلتيوليو

رفضقذلكورغم.دوليمؤتمرفىالأخرىالمطالب

82فيصربياعلىالحربوأعلنتالعرضالمجر-النمسا

سريعا.نصراوتوقعتيوليو

إلىالأوروليةالقوىاندفعت.الصراعانتشركيف

،الأرشيدوققتلمنأسابيعخلالالأولىالعالميةالحرب

بريطانيااقترحتفقد.الحربلمنعقليلةمحاولاتوبذلت

الف!صةرفضتألمانيالكن،الازمةلإنهاءدوليامؤتمرامثلا

ذلكورغم.وصربياالمجر-النمسايخصالنزاعأنمدعية

فحثانتشارها،ومنعالحربإيقافحاولتألمانيافإن

قيصرالثانينقولاالقيصرقريبهالثانىولهلمالألمانيالقيصر

قواته.تعبئةعدمعلىروسيا

مساندةعنتقاععستقدقبلمنروسياوكانت

قدالنمساكانتأم809سنةففيصربيا.حليفتها

روسياووقفتوالهرسكالبوسنةبضمهاصربياأغضبت

خلفتقفأنروسياتعهدتأم419سنةوفى.محايدة

ووافقفرنسا،منبدعموعدعلىروسياوحصلتصربيا،

حدودطولعلىقواتهلتعبئةخططعلىالروسيالقيصر

الروسالعسكريينالقادةلكنالمجر،-النمسامعروسيا

مالحدودطولعلىقواتهيحشدأنعلىالقيصرحثوا

أنهاروسياأعلنتأم419عاميوليو03وفىأيضا،ألمانيا

كاملة.قواتهاستعبئ

مأ419أغسطمم!أولروسياعلىالحربألمانياأعلنت

الحربألمانياأعلنتيومينوبعد،الرومسيةالتعبئةعلىردا

الديالييمنأقصى)فيفرديناندفرانسيسالمجر-النمساأرشيدوق

.قصيرةلفترةالصورةهدهالتقاطلعدأم419يوليو28فياعتيل

الأولى.العالميةالحربفتيلإشعالأسبا!أحدأ،اعتياوكاد

إلىطريقهفيبلجيكاالألمانيالجيشواكتسحفرنسا،على

بريطانياإعلانفيسمبباالمحايدةبلجيكاغزووكانفرنسا،

وحتىالحينذلكومنذأغسطس!،4فيألمانياعلىالحرب

مناطقسوىتبقلم،الحربانتهتحينأم189نوفمبر

.محايدةالعالممنقليلة

ألمانياخطةشليفنفونألفردأعد.الغربيةالجبهة

أركانلهيئةرئيساشليفنوكانام،509سنةالحربية

المشورةتعطيالتىالمجموعةوهي،الألمافيالجيمقحرب

نأتقضيشليفنخطةكانت.الحربيةأمحملياتابشأن

هزيمةإلحاقبهدفوروسيا،فرنسامنكلاألمانياتحارب

لقواتها،بطئةتعبئةفيرومميات!ضنبينمابفرنسا،سريعة

ماوإذا.الحرببدأتماإذاالأولىالضربةألمانياتبدأثم

التحالفاتنظامفإنالتنفيذ،موضعالخطةوضعت

عامة.أوروبيةحربإلىبالتأكيديؤديسوفالعسكرية

جناحانلألمانيايكونأنترىشليفنفونخطةكانت

فالجناح؟كماشةشكلفيالفرنسيالجي!قيحاصران

معحدودهاعبرألمانياعنيدافعسوفالصغيرالأيسر

ثمبلجيكاعبرفرنسافيغزوالأكبرالأيمنالجناحأمافرنسا،

تحركومعشرقا.تححركثم،باريسفرنساعاصمةيحاصر

مصيدةفيالفرنسيةالقواتتقعسوفالأيمنالجناح

أيمنجناحعلىيعتمدألمانياهجومنجاحوكان.الكماشات

اصبحالذي،مولتكهفونهلمونكانذلكورغمقوي،

ألمانيااستراتيجيةوأدارأم609سنةفيللأركانرئيسا

فونخطةمنغيرقد،الأولىالعالميةالحرببدءعند

الأيمن.الجناحفيقواتهعددبتخفيضشليفن

لفترةالألمانوقاوم،بشجاعةالبلجيكيالجي!حارب

الأيمنالجناحاستطاعأم419أغسطس!61وفي،قصيرة

صغيرةوقوةالفرنسيةالقواتوأرغمكماشةحركةيبدأأن
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واكتسحبلجيكا،جنوبإلىتتقهقرأنعلىبريطانية

طبقاباريسحولغربايتجهأنمنبدلالكنفرنسا،

القواتلمطاردةاندفعالأيمنالجناحمنجزءافإنللخطة

هذهوكانت،المارنن!علىشمرقاالمنسحبةالفرنسية

منلهجوممعرضينالألمانتتركأنشأنهامنالمناورة

الخلف.

القائدجوفرجوزيفالجنرالفإنالأثناء،هذهوفي

المارننهرقربقواتهثبتالفرنسيةالجيوشلكلالعام

عرفشرساقتالأوبدأ،للمعركةواستعد،باريسشرقي

بدأتسبتمبرأوفيسبتمبر،6فيالأولىالمارنبمعركة

تنسحب.الألمانيةالقوات

لأنهاللحلفاء،النصرمفتاحالأولىالمارنمعركةكانت

بمولتكهواستبدلسريعا،فرنساهزيمةفيألمانياامالأنهت

.للأركانرئيسافالكنهاينفونإريخ

حيثاين،نهرقربالألمانيالجيشانسحابوتوقف

أصبحتالتيالمعاركمنسلسلةوالحلفاءالألمانخاض

علىالسيطرةإلىألمانياوسعتالبحر.نحوبالسبادتىتعرف

بينالحيويالمددخطوطلتقطعالإنجليزيالقنالعلىموانئ

البحرنحوالألمانتقدمأوقفواالحلفاءلكنوبريطانيا،فرنسا

منالمعركةواستمرتبلجيكا،فيالأولىإيبرمعركةفي

نوفمبر.منتصفحتىأكتوبرمنتصف

طريقإلىالحربوصلتام419نوفمبرأواخروفي

لمالجانبينمنأحدالأنالغربيةالجبهةطولعلىمسدود

كم072منأكثرالقتالجبهةوامتدتأكثر،أرضايمتلك

سويسرا،حدودإلىفرنساشرقيوشمالبلجيكاعبر

سنواتثلاثنحوالغربيةالجبهةفيالتوقفوأستمر

ونصف.

كانتمماأسرعروسياتعبئةمضت.الشرقيةالجبهة

جيشاناندفعام419أغسطسأواخروفيألمانيا،تتوقي

بروسيا،شرقىفىالألمانيةالأراضىفيبعمقروسيان

خطةفاعدوامنفصلينأصبحاالجيشينأنالألمانوعرف

معركةفيروسيجيشمحاصرةمنبهاتمكنوا،حربية

الثانيالروسيالجيشطاردواثمأغسطس31فيتاننبرج

وكانتالماسورية،البحيراتمعركةفيبروسياشرقفي

فىومفقودوجريحقتيلمابينألفا،25نحوالروسخسائر

وءاريخهندنبرجفونبولمنالمعركتانوجعلت،المعركتين

أبطالآ.لودندورف

حليفتهانجاحمنأقلنجاحهافكانالمجر-النمساأما

هاجمتام419عامنهايةففى.الشرقيةالجبهةفيألمانيا

بهاوألحقت،مراتثلاثصربياالمجرية-النمساويةالقوات

معظمروسياحاصرتالأثناءهذهوفي،مرةكلفيالهزيمة

بولندامنجزءالان)وهوالمجر-النمسافيجاليسياإقليم

ان!سحبأكتوبرأوائلوفي(.السابقالسوفييتىوالاتحاد

أراضيه.إلىالمهزومالمجري-النمساويالجي!

علىالحربالحلفاءأعلن.الأخرىالأماكنفيالقتال

السفنضربتأنبعدام419نوفمبرفيالعثمانيةالدولة

شصخدنس-17!او-+7!--كا!"كا----لاهولنداع/؟ورلمع"شبنكا!"3في/و/ى!4كاء*-كا؟ع؟

-3--تهضبر3-7ص-س!لىلححز7-كاءكا---ءكائر-يء!ق!؟وءلآير/ر-?رزع!رر!في-ص"3

.%ءسس!ىص!حأصأنتور!يرءكا!3كاكأ!س7*؟!يمينكاص*!برىكا:،ثن4لأرشكابر!!كاع
ستند-!ص

لريطاندالوثرلم-د3!كا،بركا
-27+كاكا،!1*ء-كاحع4!كا!صيي

-..لمسكا3صعبرزر،!ء!كاحا"!ير!!1نرىبرء7!كافي/ص3لإء!-كايزكا3

.سص!-كمالل!-"به!!لأءعم!سيرلمض،لأع،-؟لأا!ا!يخقى:"!ىلاى!ح*كا!كالأءيغلإكا4

--!-!ممط--سصح!سمشم!!ل3-?كاكاس!رر!كا!ص"كاصكا-

ا+!-7--كا!لأ!سيس-"ركء"71لوفمبر-يوليوجموكسلص:3بخرعبروكاغى-كاؤكااش!+،ص:لم!صء؟برقيكابربركاخلأ!ع

عأ419لولم!ر-7-بر-خ-دع!كأئ،لأآ!؟4؟برل!كا!د"ع!قلأ!!،؟!صتج

1عرر؟591سالرللاابلج!كالييجكا،،يرص."الأرزإكدال!؟بم!ءلأ3ء،لا!عكاش*

لا3،ث!صرر3،3*ء!عل!!يم-

1!اثه!ا-!لورلييىردجهميموأ،ء؟7ع،-ص!4!حصج-4-

!ألاسا!جوس!؟نجكيهـف!434تركا!لأكا؟!-"دحكاضير!
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!سصس-سس!ص-س!ص7191أبريللأجلو!ءضلآكا،!حج-ع3عكاءءيركال!صكا

!س-،حدىصير

ع،.،،حمرلا!ص+لو.كا3ر؟،!ع!اءوئم4!اكأبربهلإهكيبيه!!،!ترقي!وريزح
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!بم!لمكر!!+.اثردترلأ/كاءكاعيريري(،ء!ور؟?برءزرلأاط!/!لمش؟شيرءقيير-!

كا3ى!لألسلأ/كا3خ،؟؟!؟!--/ضء!ئريى؟كاكاكاعلألىء4سير

!-*جمغس-ص؟صآ-!-كه!-ط،معر!ع-تم*إ!6ءيو!ر-،كا،بزلم،ا!د؟ءبرءصشصكاالأنزفا؟برا/!رع!

؟سس-كيناممسكمرديس-الأولىرنلط7حلا-لأو؟ج،،3،خلآبريربر،ضء!كاقيكاءعرزكا"!ىء/لإ"،يرشءج!س

.و*صح!3،ء!!!صدمميكا-لمىيز?ءخ،3ء73-* *!.*!س!?كا!ءءع3،كي!ثث!!كاء!كا

\شا!!كا/ص-صس71!لم--،-لآر-!!،؟!ر3!كا3كلب!اليرع!

قرتساورلا-ص؟((لأ؟ص؟!ءلآ!كا!يرءر!

طالشى!-*ء!مملا-!برع4لأعرزء!3ا!!ص-،لأ1

!-كا،ط-+إلم!!!كا*!قيين*بر-؟؟4ء!3!؟

ش+،!ىر،!ءتئ-كا"

اورلببان!كل!-؟!!3كا!كا!!ءيزع

ص!4خنزلآ؟ىرخضترء/!بر!؟يرء

ميلايهظى-لأ+؟،رز!*ئيبزرز-:!!ش

كمصأ0،ء.!،.!ول؟!هيهآإ؟ربرئرا!

3سكاس-+-*؟سوش!وأ؟-قيض
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الأولىالعالميةالحربأسلحة

لكىصممتوقد.الأولىالعالميةالحربحلالبريطمانياختراعالدبابة

فريقويشاهد.الخنادقوتعبرالشائكةالأسلاكخلالمنطريقهاتشق

كى4إمطرازسالدبابةوهذهالعدوإلىالمديعيصوبودوهمالدلالة

.أم719يسةمرةلأولالعملياتفىشاركت

+بم!**

مم!!-،لا!ى

تسسسكدص!ثء.ى

أكثرالأولىالعالميةالحر!حعلالرشاشاللدفع

تسبتحيثسبقتها.التيالحروبمنضراوة

المشاةجنودحصدفىالسريعةطلقاته

مدفعالفرنسىالحيشاستحدموقدالمهاحمين.

الرسم.فىالمبيرملم8عيارهوتشكس

العالميةالحر!فيمرةلأولالقتالفىالطائرةالستخدمت.الطائرة

منتعدالصورةفىالمبينة4إتشديإيركوطائرةوكات.الأولى

ومدفعياواحداطياراتحملوكانت.المعتبرةليةالبريطالقماللقادفات

أجنحتها.تحتالقنابلتحملوكات

تحدتوقد.الأولىالعالميةالحر!أثحاءحرليةكسفينةكفاءتهاأثبتت.الغوامة

البريطماليةالبحريةالقوةالصورةفيلشاهدهاكالتي2يوبيالألمانيةالعواصات

لها.ملامستهاعندفتتفحرالسفنعلىالطورليدقداثروتطقكالتحيت

القواتغزتثمالأسود،البحرعلىالروسيةالموانئالتركية

التابعةالاراضيفىذلكبعدالقتالواندلعروسياالتركية

الرافدينوأراضىالعربيةالجزيرةشبهفىالعثمانيةللدولة

وسوريا.وفلسطينحاليا()العراق

نصرينبعدالبحارعلىمسيطرةبريطانياواستمرت

منذالإنجليزوجعل،أم419سنةفيألمانياعلىبحريين

معظممياههمفيمحصوراالالمانأسطولالحينذلك

.الغواصاتحربعلىألمانيااعتمدتثمومن،الحرب

إلىالأولىالعالميةالحربامتدتماولمسرعان

أليابانوأعلنتالبحار،وراءفيماالألمانيةالمعستعمرات

وطردتام419أغسطسىآخرفيألمانياعلىالحرب

أسترالياقواتأما،الهادئالمحيطفيجزرعدةمنالألمان

المحيطفيالألمانيةالمستعمراتعلىسيطرتفقدونيوزيلندا

أملاكمعظمسقطتام159سنةمنتصفوفي،الهادئ

البريطانية.القوأتيدفيإفريقيافيالألمانيةالإمبراطورية

إفريقيافيالألمانيةالأملاكفيالقتالاستمرذلكورغم

أكثر.أوعامينلمدةحاليا()تنزانياالشرقية

الغربيةالجبهةفيالجمود

منسلسلةالمتصارعانالجانبانحفرأم519سنةفى

الخنادقومن،الغربيةالجبهةطولعلىتعرجتالخنادق

الغربيةالجبهةوظلتهجماتهما.وابتدآمواقعهماعندافعا

.أم189سنةحتىالخنادقحربفيجامدة

الوسطوقواتالحلفاءمنكلطور.الخنادقحرب

أبريلوفيالجمود،يكسرواأنبهاأرادواجديدةأسلحة

محايدةمنطقة!

ئكةيتماسلاكأ!

الارإطلاقخندق!

للاحتاءخندق!

للمساندةخندق!

للاحتياطيخندق!

للاتصالاتحمدق!
إطلاقخادقوتقوم.المعاديتينالحهتينتفصلالمحايدةوالأرض.الغربيةالحبهةامتدادعلىالخنادقشبكة

الأجزاءبينتربطالاتصالوحنادقالعدو.نيرانمنالأمامىالقسمجنودبحمايةالساترةوالحنادقالميران

الحلفية.الحطوطفيالموجودةوالاحتياطالمساندةالقواتوبرالأمامية

،

كا!سءص3ك!!وك!ك!ال!3/ألح
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من!ورايئا!كربيةالجبهةفيالغازكماماتلابسينيشاهدونالجود

فيالسامةالغازاتتسشخدمدولةأولألمانياوكانت.السامةالغازات

الأولى.العالميةالحربفيالثانيةإيبرومعركةخلالأم519سنةأبريل

فيالحططءخطوطعلىالسامالغازالألماننشرام159

واختناقا،وغثيانادخاناذلكوسبب،الثانيةإيبرمعركة

الغاز،فىقليلةثقةلديهمكانتالألمانالقادةولكن

كذلكأكبر.هجوملشنالفرصةهذهانتهازفىوفشلوا

وأصبحت،بقليلذلكبعدالسامالغازالحلفاءاستخدم

قاذفكانكذلك،الخنادقفىحربيةأداةالغازكمامات

.المحترقاللهبمننفثةيقذفجديداسلاحااللهب

حربأركانرئيسفالكنهاينكانلما!زدا!.معركط

قتلعلىيركزأنام619أبريلفيقررقدالألمافطالجيمق

يحتاجونسوفالحلفاءأنياملكانفإنهالعدوجنود

فردانمدينةفالكنهاينواختار،الحربلاستمرارقوات

يدافعونسوفالفرنسيينأنيعتقديكنلملكنه،الفرنسية

وشعرفبرأير،12فىالرمايةوبدأترجل.لاخرفردانعن

سوففردانخسارةأنالفرنسيةالجيولققائدجوفر

الربيعوخلال.بقوةالمعنويةالفرنسيينروحتضعف

فالكنهاينتنبأوكما،المهاجمينالفرنسيونصدوالصيف

نأفالكنهاينيتوقعولم،المعركةإلىبقواتفرنسادفعت

كلفتمثلماكثيرةأروأحاالألمانالمعركةتكلف

يوليو2فيالناجحغيرالهجومفأوقف،الفرنسيين

ولودندورفهندنبرجحلالتاليالشهروفي.أم619

الغربية،الجبهةفيفالكنهاينمحلالشرقيةالجبهةبطلا

مساعدهولودندورفالأركانرئيسهندنبرجوأصبح

الألمانية.للاسترأتيجيةيخططان

.فردانعنالدفاعنظمفقدبيتانهنريالجنرالأما

للتخريبرمزافردانمعركةوأصبحتبطلا،فرنساوعدته

الفرنسيينخسائرارتفعتحيث،الحديثةالحربفيالمدمر

ألفا،28.نحوالألمانوخسائررجلألف531نحوإلى

تماما.دمرتفقدالمدينةوأما

أم169سنةقوياالحلفاءدفاعاأعد.السوممعركة

فردانمعركةاستنزفتلقدفرنسا،فيالسومنهرعند

البريطانيينمسؤوليةالسومهجومأصبحوهكذافرنسا،

الحلفاءهجومبدأهيج.إيرلالجنرالقيادةتحتالرئيسية

بريطانياخسرتساعاتوخلال،أم619يوليوأولفي

منواحديومفىلهاخسارةأسوأوهىألفا،06حوالي

سبتمبروفى،الخريففيالشرسالقتالومضى.القتال

يعوليكنلمالدباباتلكن،دبابةأولبريطانياأنتجت

المعركة،مجرىفىتؤثرلمبحيثالعددقليلةلأنهاعليها

نوفمبر.فىلهلاقيمةالذيهجومههيجأوقفوأخيرا

وبتكلفةكيلومترا،عشرأحدنحوعلىالحلفاءوحصل

منأكثرمنها،الإصاباتمنمليونمنأكثربلغتكبيرة

صفوفبينألف004الألمانصفوفبين000006

الفرنسيين،صفوفبين0002002وحواليالبريطانيين

الجبهةفإن،والسومفردانفىالكبرىالخسارةورغم

.ام169عامنهايةحتىمتماسكةظلتالغربية

لبدايةرمزالانقضاضعرخة

الحنوديندفيحيث،الهجوم

التقدمليبدأواخادقهممن

وهؤلاءالعدو.خنادقنحو

لهمضابطوراءكنديونجنود

سوممعركةأثناءالقمةعلى

يوليوشهرفيفرنمسافي

.أم169

!!
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مايوشودىالمجر-النمساضدالحربإيطاليادخلت.الإيطاليةالجبهة

كانالإيطالييرتقدمفإدالمريرةالمعاركسالكتيرورغم.أم519

المجر.-النمساحيودت!أنهكواوأ!كنهمضئيلا

الأخرىالجبهاتفىالقتال

الحربامتدتام169وام!ا5عامىخلال

علىنشاطهاوازدأد،البلقانعبرإيطالياإلىالأولىالعالمية

خلقأنالعسكريينالقادةبعضواعتقد.الأخرىالجبهات

الغربية،الجبهةعلىالجموديكسرقدجديدةجبهات

الجمود.هذاعلىقليلتأثيرلهكانالحربانتشارولكن

العالميةالحربخارجإيطالياظلت.الإيطاليةالجهة

فيعضواكانتأنهارغمأم419عامطوالالأولى

إيطالياوادعتوألمانيا،المجر-النمسامعالثلاثىالتحالف

لمالمجر-النمسالأنللحرببالانضمامملتزمةليستبأنها

إيطاليادخلتأم519مايووفي.دفاعيةحربفيتدخل

الحلفاءوعدسريةمعاهدةوفىالحلفاء،جانبإلىالحرب

،الحرببعدالمجر-النمساأراضيبعضإيطاليايعطوابأن

،الإيطاليونكانالمجر.-النمساتهاجمأنإيطالياووعدت

لمدةبعمقاندفعواقدكادورنا،لويجيالجنرالويقودهم

فيإيسونزونهرطولعلىالمعاركمنسلسلةفيعامين

لكنها،عديدةخسائرإيطالياوتكبدتالمجر،-النمسا

الجبهةتساعدأنيأملونالحلفاءكان.قليلةأراضىأخذت

بعضسحبإلىالمجر-النمساتدفعبأنروسياالإيطالية

قدالسحبهذاكانوان،الشرقيةالجبهةعنبعيداقواتها

روسيا.يساعدلمفإنهحدث

أعلنت،الأولىالعالميةالحرببدأتعندما.الدردنيل

إيجةبحربينالمائيالطريقإغلاقالعثمانيةالإمبراطورية

جنوبإلىالبحرطريقسدتوبذلكالأسود،والبحر

السفنهاجمتأم،519ومارسفبرايروفىروسيا.

الدردنيل،مضيقوالإنجليزيةوالفرنسيةالروسيةالحربية

روسيا،إلىمددطريقإيجادفىيأملونالحلفاءوكان

.الهجومأوقفتالألغامفإنذلكورغم

جزيرةشبهفيقواتالحلفاءأنزلام519أبريلوفي

منقواتوأدتللدردنيل،الغربيالشاطئعلىجاليبولى

ماوسرعان،الإنزالهذافىرئيسيادوراونيوزيلنداأستراليا

حربفىمتورطةوالحليفةالعثمانيةالقواتأصبحت

سوفلاخليجعندأغسطسفىثانهجوموفشل،خنادق

فيالحلفاءبدأديسمبروفيالجمود.إنهاءفىالشمالفي

فيضحاياهممنألفا025خسرواأنبعد،قواتهمإجلاء

الدردنيل.

المجر-أضمساواألمانياجيوشاخترقت.الشرقيةأوروبا

فيجاليسيافىالرومميةالخطوط،أم519مايوفي

سنةروسياغزتهاالتيالمقاطعةوهيالمجر،-النمسا

يكونواأنقبلكم048نحوالروسوانسحبأم،419

القيصرفإنالتقهقرهذامنالرغموعلىجديدا.دفاعخط

تستعدصخريةقمةأعلىمن

معركةلبدءالإيطاليةالقوات

وكانالمجر-الممساحدودع!

إلىالمدفعيةيرفعواأدأولأعليهم

الألبجبالأعاقتوقدأعلى

داخلإلىالإيطهاليينتقدمالوعرة

المجر.-السمسا

كيالمجرالأقصىالعم!اا--الحلفاء!

إيطالياديالوسطفوىتمدمعالوسطدوى"

الرئيسيهالمعركة*أم419كيالدوليةالحدودححد!--

سويدأ-المجرالنمسا

أ

تريوم.اللرنليبو?ححيلو1\إصعرك!قي

تريئنوا-19ووللوه

صيوريوخراحمه17،123سيشر

فشتوء

!رخحمر.الاسياالهجوم81ةببيف.7!ديمنريستا+!

7.-1!61ما!و!لمسلنزالامستيلاء3

حرم!!!لألبنلميةإيطالياأمثا819نوثمبر3
!خ.طيرولا

حححبم.-سمور!صل!1كا-سرل!لم!ترووحا9

اء-ام؟!ل!-حملأ+!،؟أ
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فيالحلفاءعلىالضغطلتخفيفهجومينشنالثانينيقولا

مارسفيالأولالروسىالهجوبموفشل،الغربيةالجبهة

.فردانعنبعيداالالمانيةبالقواتيدفعأنفيأم619

تحتأم619يونيوفيالثانيالروسيالهجومبدأ

بروسيلوفجي!واجبر،بروسيلوفألكسىالجنرالقيادة

أسبوعوخلال.كم08التقهقرعلىالمجر-النمساقوات

علىكانالهجومولإيقاف،جنديألف002الروسأسر

إلىالإيطاليةالجبهةمنقواتهاتسحبأنألمجر-النمسا

المجر-النمساالروسيالهجومأخرجوهكذا،الشرقيةالجبهة

بنحوجانبكلوأصيبروسيا،أرهقولكنه،الحربمن

إصابة.مليون

أكتوبرفىالأولىالعالميةالحرببلغاريادخلت

وكانتصربيا.تؤمكىالمجر-النمسالمساعدةام519

البلقانيةالحربفيفقدتهاأرضاتستعيدأنتأملبلغاريا

فيقواتالحلفاءأنزلصربيالمساعدةمحاولةوفي.الثانية

صربيا،إلىأبداتصللمالقوأتلكن،اليونانفيسالونيك

ألبانيا.إلىالصريالجيعقوانسحب

،ام619أغسطصرفيالحلفاءإلىرومانياوانضمت

النمسامنالأراضىبعضعلىتحصلأنفىتأملوكانت

مأ619نهايةوفى،الحربالحلفاءكعسبإذاالمجر-

حقولعلىألمانياوسيوتجيشهامعظمرومانياخسرت

النفط.وحقولالغنيةالقمح

البحارعلىبريطانياسيطرةسببتالبحر.فيالحرب

سدفقدلألمانيا.جسيمةمشاكلالأولىالعالميةالحربأثناء

إلىالوصولمنالمددومنعألمانيا،مياهالبريطانىالأسطول

منألمانياعانتام619سنةوبحلول.الألمانيةالموانئ

القوةألمانياوحاربت.الأخرىوالبضائعالطعامنقص

وفي)ول(.اليوقواربالمسماةبغواصاتهاالبريطانيةالبحرية

الجزرعلىبالغواصاتحصاراألمانياأعلنتام519فبراير

نأتحاولسفينةأيةستهاجمبأنهامحذرة،البريطانية

)د!2(اليوقواربدمرتوبالفعلالحصار،هذاتخترق

بريطانيا.إلىالبضائالمتجهةمنضخمةكميات

قواربمنطوربيدقاربضربام519مايو7وفي

لوسيتانياالبريطانيةالركابسفينةإنذاروبدون)دأ(اليو

منهمراكبا8911لذلكنتيجةوقتلأيرلندا،ساحلعلى

الولاياتلرئيسدافعالومميتانياغرقوكانأمريكيا.281

علىألمانياليحثولسونودروالرئيسالأمريكيةالمتحدة

سبتمبروفي.المحدودةغيرالغوأصاتحربعنتكفأن

سفنأومحايدةسفنامهاجمتهاعدمعلىألمانياوافقت

.ركاب

لحوتأرححتالشرقةالجبهة

دأإلىالخل!وإلىالأمام

الاسحا!علىروسياوالقت

عامأواحرفيالمعاركمى

معاهدةوبموح!.أم711

روسياتخلتليتوفسك-برلست

لألمانيا.أراصيهاسكثيرص

الوسطقوىكالتالجو!وإلى

أم115س!ةصربياسحفقد

.أم619سة!يوروماليا

الحلالاء

الوسطىالفوى

الحياددول

مأ411كيدوليةحدود

الغربىالألمحصىالتعدم

الحلفاءلالوا!

الأقصىالشرقيالتعدم

الوسطىللفوى

الحلالاءقوات

الوسطىالالوىقوات

الرئسميةالمعركة

صيل".ء2

ب!ا

ررطالمص،!هـ

كقىكبمااس-لمبهريخنلندس!!**+3يا--لم؟3

3+ص"ك!3لىءولدبتروجر

حصركسكم*سص!أ+*إستونيا

ص-!الجا-لمؤحدكيماتعلا!إلمسكو!!حسا-لفولحاا

روسيا

هدةمعاخط

ليتوفسك-ست

ممهأم189مارس3

7،صيم!ص!حم-هميردلم

!ص!ء3*ير-س

لمة-ء!---حم!س؟ك!س+لمكافئ-?س-*يمجمؤئم!+ى

-ضصلا،بر!ا-"-!ح!

سبنمبردلم*سواالجد*+حلا

!سثسقىصفيول،بربم

،صص؟حم

ثهم

برص!/!صبرولم!

"ك!!مصألمىا

لم!لمحعإف!ممسئمر!7

برصر"صشضلم؟ير

ص7لمس/صلم4

في-ى؟السويد

ثدالدئماثيلظ

بر!لإكا!ك!صضلم-!-؟-!ر
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سفن،عراقوتستسلمالحوعم!تعاليبريطانياتجعلأنألممانياحاولت

قدالصورةفينراهاالتيالسفيحةوهدهموانئها.إلىالمتوجهةالشحن

ألمانية.غواصةسطوربيدمقدمتهاعلىأطلق

وألمانيابريطانياتسابقتالتيالحربيةالسفنوظلت

خلالوطنهامياهفيالأولىالعالميةالحربقبللبنائها

فيدورهاالسفنلهذهكانلكن،الحربسنواتمعظم

الكبرىالوحيدةالمعركةوكانتالغزو،عنالعدوتثبيط

دارتالتيجتلاندمعركةهىالأسطولانفيهاتقابلالتي

مايو31وفىمايو.21فىالدنماركساحلعنبعيدا

يقودجليكوجونالسيرالأدميرالكانأم619يونيووا

وتقابل،حربيةسفينةأء.منالمكونالبريطانيالأسطول

قيادةتحتحربيةسفينة99منمكونألمانيأسطولمع

فإنبريطانياتفوقمنالرغموعلىشير.راينهاردالادميرال

الحربكليخسرأنيخشىكانفقدحذرا،كانجليكو

ألمانياتعطيسوفلأسطولهابريطانياخسارةوأنيوم،في

فيالمنتصرأنهطرفكلادعىالبحار.علىالسيطرة

منأكثرسفناخسرتبريطانياأنورغمجتلاند،معركة

البحار.علىمسيطرةظلتفقدألمانيا،

منالطرانفيكبيرتقدمحدث.الجويةالحرب

العالميةالحربخلالالوسطىوالدولالحلفاءجانب

منأحسنطائراتلصنعيسعىجانبكلكان.الأولى

لمراقبةرئيسيبشكلالطائراتاستخدمتوقدالاخر.

رشماشسةمدافعيحملونالطيارونوكانالعدو.نشاط

يجازفونبهذاكانواولكنهمابمالمعاديةالطائراتلإسقاط

رصاصاتهمارتدتأنحدثماإذابأنفسهمأنفسهمبقتل

طائراتهم.مراوحبفعلنحورهمإلى

خلالالأولىمراحلهفيالجويالقصفوأستمر

قذفألمانيابدأتأم19ءسنةوفي،الأولىالعالميةالحرب

زبلنلمسفنمنالأخرىالبريطانيةالمدنوبعضلندن

.الحربفىالتأثيرقليلكانالقذفلكن،الهوائية

الأخيرةالمرحلة

القادةكانام179مارسنيالحلفاء.هزائم

نأيعتقدونيزالونماوالإنجليزالفرنسيونالعسكريون

الألمانالقادةلكن،الحربيكسبقدناجحاهجوما

دفاعاتهم.ليحسنواالفرنسيةالجبهةعلىالجموداستغلوا

خطإلىالألمانيةالقواتتقهقرتام719مطرسوفي

بخطسمىفرنساشسمالفىبقوةمحصنجديدمعركة

لقدالحلفاء.لدىهندنبرجوبخط،الألمانلدىسيجفريد

المدفعيةووضعالفرنسيةالجبهةسيجفريدخطحاصر

فشلإلىوأدى،أفضلوضعفيالاليةوالمدافعالألمانية

.الفرنسيوندبرههجوم

محلأم169ديسمبرفينيفيلروبرتالجنرالحل

ضخماهجومانيفيلوأعد،الفرنسيةأطقواتكقائدجوفر

خلالالألمانخطيخترقسوفبأنهوتنبأ.آيننهرقرب

يزعزعولم،الفرنسيةالقواتنيفيلإحساسوأنعع!.يومين

نيفيل.ثقةمنسيجفريدخطفىالألمانثبات

نهايةوفيام،179أبريل61فينيفيلهجوموبدأ

استمرالقتاللكنفشل،قدالهجومأنواضحاكاناليوم

هجومفشلبعدالفرنسيةالقواتبينالتمردوانتشرمايوفى

الجبهةفيلهالاحدكثيرةدماءأغواتانزفتلقد.نيفيل

معظمبشجاعةقاتلواالذينالرجالورفض.الفرنسية

هؤلاءحار!وقد.الأولىالعالميةالحر!فى!همادوراأدواالطيارون

ألماليا.طائراتالريطمانيةالحويةالقوةفيالطيارولى
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نأبعدأم719عامصيففىيتراجعونالحربأنهكتهمروسجنود

عنروممياتوقفتوقد.الحربيةجبهتهمسحقواقدالألمادبأنعلموا

السنة.تلكأواخرفيالمعارك

بطلبيتانوحل،الحربفييستمرواأنالثلاثالسنوات

منبيتانوحسنام،179مايوفينيفيلمحلفردان

تظلأنووعد،النظاموأعادللجنودالمعيشيةالظروف

تقاتللكيمستعدةتصبحأنإلىدفاعىوضعفيفرنسا

الجبهةعلىالأخرىالدفاعاتدوروظل.أخرىمرة

بريطانيا.مسؤوليةالغربية

البريطانيالهجوميؤديأنيأملهيجالجنرالكان

إيبروعندالثالثةالمعركةوبدأتالنصر،إلىإيبروقرب

.أم179يوليو31فيباشندالبمعركةتعرفوكانت

تضربصغيرةفرنسيةوقوةالبريطانيةالقواتواستمرت

عملولقدأشهر،ثلاثةمنلأكثررهيبةمعركةفيالألمان

المشاةهجومتقدمالذي،الثقيلةبالمدفعيةالحلفاءقصف

وحولإيبرو،حولالصحيالصرفشبكاتتدميرعلى

منالاففيهغرقمستنقعإلىالمبللةالأرضالغزيرالمطر

نهائياالمدمرةالمعركةوالبردالثلجأوقفثمالإنجليز،الجنود

استخدمتنفسهالضهرأواخروفينوفمبر.01في

الفشللكنسيجفريد،خطلاختراقالدباباتبريطانيا

إليهاتحتاجبريطانياكانتالتيالقواتأنهكإيبروعند

.النجاحلمتابعة

فيآمالهماوفرنسابريطانيارأتأم179سنةفي

أراضيهامنالإيطاليينالمجر-النمساوأجلت،تتحطمالنصر

الحلفاءأكثرأملوانعدم،الخريففيكابوريتومعركةفي

روسيا.فيثورةقيامبعد

خلالكثيراالروسىالشعبعانى.الروسيةالثورة

كثيريعدلمأم179سنةوخلال،الأولىالعاليةالحرب

فيالخطروالنقص،العديدةالخسائرتحملعلىقادرامنهم

الثانينيقولاالقيصرعلىباللائمةينحونوأخذوا،الطعام

أوائلوفيالبلاد.بمشكلاتشعلقفيماومستشاريه

(بيترسبيرج)حاليابتروغرادفيثورةأطاحتأم179

.الحربفيالجديدةالحكومةواستمرتبالعرش

فقدالحربىروسيامجهودمنألمانياتضعفولكي

آنذاكيعيشكانروسيثائروهو،لينين.ل.فساعدت

وبعد.ام719أبريلفيبلدهإلىالعودةفيسويسرا،في

حكمعلىالسيطرةمنبهاتمكنثورةلينينقادأشهرسبعة

وانتهتألمانيا،معسلامبمعاهدةالحالفىوطالبروسيا،

الشرقية.الجبهةعلىالحرب

فيروسياعلىقاسيةصلحشروطألمانياوأملت

مارس3فىليتوفسك-برستفيوقعتصلحمعاهدة

علىروسياليتوفسك-برستمعاهدةواجبرتام،189

فنلنداتشملالأرضمنكبيرةمساحاتعنتتنازلأن

وليفونياأستونيا:البلطيقودولوبسارابياوأوكرانياوبولندا

الجبهةعلىالقتالانتهاءومكنولتوانيا،حاليا(الاتفيا

الغربية.الجبهةإلىتنتقلأنمنالألمانيةالقواتالشرقية

دخولهوللنصرالألمانإحرازأمامالوحيدةالعقبةأنوبدا

.الحربالمتحدةالولايات

أعلن.الحربتدخلالأمريكيةالمتحدةالولايات

الولاياتحيادالمتحدةالولاياترئيسوسمونالرئيصر

الأمريكيينمعظمعارضفقد،الحرببدايةفيالمتحدة

سفينةغرقلكن،أوروبيةحربفيالمتحدةالولاياتتورط

أحدثالمدنيينضدالأخرىألمانياوبعفأعماللوسيتانيا

الحلفاء.معتعاطفا

العالم"إنقائلا:الحربإلىولسوندعاأبريل2في

الكونجرسوأعلن"،الديمقراطيةإلىآمنايصلأنلابد

نأالناسمنقليلوتوقع.أبريل6فيألمانياعلىالحرب

.الحربإنهاءأجلمنالكثيرالمتحدةالولاياتتفعل

المتحدةالولاياتمساعداتتصلأنقبل.للعبئةا

تهديدعلىالتغلبالحلفاءعلىكان،الغربيةللجبهة

ما179مايووفي.الأطلسيالمحيطفيالأ(اليوقوارب

سفنعلىكانحيثالأرتالنظامتستخدمبريطانيابدأت

بهاتحيطكبيرةمجموعاتفىالبحرإلىتذهبأنالنقل

منازلةلاتستيمال!(اليوقواربأنوثبت،الحربيةالسفن

كبير.بشكلالحلفاءخسائروقلت.الحربيةاسمفن

أرسلهمالذينالجنودكون.أوروبافيالأمريكيةالقوات

بالحملةماعرفأوروباإلىالمتحدةالولاياتجيت!

إلىالقواتهذهقائدبيرشينججونووصل.الأمريكية
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يزحفونالأمريكيونالرماة

فيالحربمزقتهاسطقةحلال

أثناءفرنساشرقيشممال

حيث،م8191عامحريع!

خلالالأخيرالهجومحرى

وتقع.الأولىالعالميةالحرب

وغابةالميوزلهرلينالممطقة

هذافياشحتركتوقد.أرجون

كثيرةأمريكيةقواتالقتال

باسمالهجومهذاوعر!

أرحولى.-ميوزهجوم

تلكطلائعونزلت.أم179يونيومننتصففيفرنسا

السلطاتبيرشينجوأخبرالشهر،ذلكأواخرفيالقوات

منملايين3إلىيحتاجأنهالمتحدةالولاياتفىيةالعس!

وأصيب،القادمةالسنةخلالومليونالأمريكيةالقوات

ألفا065إرسالدبروالقد.بالفزعالأمريكيونالمسؤولون

نحوحاربالنهايةوفي،الوقتذلكفيالقواتمنفقط

اورودا.فيأمريكيمليوني

مدىتماماتعرفوإيطالياوفرنسابريطانياكانت

.أم179خريففيالأمريكيةالقوةإلىالشديدةحاجتها

ليخططأطحربالأعلىالمجلسالحلفاءكوننوفمبروفى

حتىدفاعيةاستراتيجيتهمت!صنأنوقرروا.للاستراتيجية

الحلفاءشاءلقد.الغربيةالجبهةإلىالأمريكيةالقواتتصل

فيالفراغيملأواوأنقواتهممحلالأمريكيونيحلأن

الحملةبأنمقتنعاكانبيرشينجلكن.المنهارةصفوفهم

هذاوكان،مستقلةكوحدةقاتلتلوأكثرتسهمالأمريكية

الأمريكي.وحليفهمال!وروبيينبينحربينزأعأكبرالجدل

وبريطانيافرنساأمدأنهرغمبموقفهعمومابيرشينجوتمسك

.الأوقاتبعضفىبالقوات

الجبهةفيالحربانتهاءأنعش.الأخيرةالمعارك

كانتأم819أوائلوفيالنصر،فيالألمانأملالشرقية

الغربية،الجبهةفىالحلفاءعلىتتفوقالألمانيةالقوات

لودندورفكان.الربيعفيهجماتثلاثألمانياوششت

تصلأنقبلالحلفاءعلىساحقةبضربةيقومبأنخططقد

السرعةعنصرعلىواعتمدالجبهةإلىالأمريكيةالقوات

.والمفاجأة

فيمدينةوهي،كنتانسانقربضربتهاألمانياضربت

وانسحبتأم189مارس21في،السومنهروادي

الألمانبدأمارساخروفي.كم25نحوالبريطانيةالقوات

تقذفالضخمةمدفعيتهموكانت،باريسضرب

سانعندخسارتهموبعد.كم021مدىإلىبالقذائف

وفي.جديدةدفاعيةلوضححطةالحلفاءقادةاجتمعكنتان

أعلىقائدأفرنسامنفوشفرديناندالجنرالعينواأبريل

في9ثانألمانىهجوموبدأ،الجبهةفىالمتحالفةللقوات

القواتوناضلتبلجيكا،فيلينهرطولعلىأبريل

03فيالهجوملودندورفوأوقف،أصةببمساالبريطانية

الهجومين،كلافيكبيرةخسائرمنالحلفاءوعانى.أبريل

الأضى.هىفادحةكانتالألمانخسائرلكن

أين.نهرقربمايو27فيالثالثةللمرةألمانياهجمت

،المارننهرإلىالألمانيةأغواتاوصلتمايو03وفي

الألمانىالتقدملوقففرنساالأمريكيةالقواتوساعدت

كم08منأقلبعدعلىوهي،تييريشاتومدينةعند

المتحدةالولاياتطردتيونيووخلال.باريسشرقشمال

الألمانيةالقواتوعبرت.المارنقرببيلوغابةمنالألمان

قربمضادهجومبشنفوشوأمريوليو،51فيالمارن

يوليو.18فيسواسونمدينة

أغسطس6إلىيوليو51فيالثانيةالمعركةواستمرت

الأولى،العالميةالحربفيتحولنقطةومثلت.أم189

هاجمتأغسطس!8وفي.بثباتالحلفاءتقدموبعدها

آميان.قربالألمانوفرنسابريطانيا

62فيالأولىالعالميةالحربفيالأخيرالهجومبدأ

نحومنمكونةأمريكيةقواتواششركت.أم189سبتمبر

الميوز.ونهرأرجونغابةبينشرسقتالفيألف009

علىتتغلبأنتستطيعلنألمانياأنمنلودندورفوتحقق

.قوةمنهاالأكثرالحلفاءقوات

طولعلىالانتصاراتالحلفاءكسب.القتالنهاية

92فىبلغارياواستسلمت،أم189خريففىالجبهات

الجنرالقيادةتحطالبريطانيةالقواتوانتصرتسبتمبر،

وسوريا.فلسطينفيالعثمانىالجيشعلىأللنبيإدموند



902الأولىالعالميةالحرب

هدنة،العثمانيةالإمبراطوريةوقعتأكتوبر03وفي

اخرفىالمجر-والنمساإيطاليابينالأخيرةالمعركةوبدأت

بمساعدةالمجر-النمساإيطالياوهزمتإيطاليا.فيأكتوبر

فى3هدنةالمجر-النمساووقعتوبريطانيا،فرنسامن

نوفمبر.

تقدمتكلماألانهيارحافةعلىتترنحألمانياكانت

قدالبحريبريطانياحصاروكانأكتوبر،خلالالحرب

تظاهراتإلىأدىتذمراونشرالألمانيالشعبأجاع

في9عرشهعنفيلهلمالقيصروتخلى،بالصبحتطالب

معفوشبقيادةالحلفاءوفدوتقابلهولندا،إلىوطارنوفمبر

فيكومبيينغابةفيحديديةسكةعربةفيألمانممثلين

الألمانقبلام189نوفمبر11صباحوفىفرنسا.شمال

عنتجلوأنألمانياووافقتالحلفاء،بشروطنهائيةهدنة

أعداداتسلموأن،الحربخلالاحتلتهاالتىالأراضي

وأن،أخرىحربيةوأدواتوسفنها،جيشهامنكبيرة

شهريبينهجماتبثلاثألمانياقامتأم،189سنة.الغريةالجبهة

الألمانتقدمإيقافالحلفاءواستطاع.ام819عاممنويونيومارس

ذلكوبعد.الأمريكيينبمساعدةيونيوشهرفيباريسمشارفعلى

الحربانتهتوقد.لثباتالوراء،إلىالالماندفعمنالحلفاءتمكن

.أم189لوفمبر11فيبهدنة

نهرطولعلىألمانياأرضتحتلأنالحلفاءلقوىتسمح

الساعةالغربيةالجبهةعلىالقتالبوقففوشوأمر.الراين

الأولى.العالميةالحربوانتهتالظهر،قبل11

الحربنتائج

دماراالأولىالعالميةالحربسببت.والإصاباتالدمار

وهو،للحربنتيجةجنديملايينا.نحوماتإذكبيرا

السابقةسنةالمائةخلالماتواالذينعددعنيزيدرقم

الماليةالخسائرأما.رجلمليون12نحووجرح،للحرب

خاصةالجديدةللأسلحةالتدميريةالقوىعننجمتفقد

المذابحهذهفيالعسكريونالقادةوساهم.الاليةالمدافع

.للحربالمتغيرةالووفمعالتكيففيلفشلهم

أرباعوثلاثةمليوننحووروسياألمانيامنكلخسرت

عاناهمماأكثروهو،الأولىالعالميةالحربخلالقتيلالمليون

بالمقارنةأعلىفرنسافيالموتىنسبةوكانتآخر،قطرأي

المليونوثلثمليوننحوخسرتفلقد.الكليجنودهابعدد

يعرفأحدولا.العاملةقواتهاكلمن%ا6أي؟جندي

والأسبابوالجوعالمرضمنماتواالذينالمدنيينعددكم

عددأنالمؤرخينبعضويعتقد،بالحربالمتعلقةالأخرى

الجنود.منالموتىعدديساويكانماتواالذينالمدنيين

فكانتالأولىالعالميةالحربفيالماديةالخمسائرأما

المزارعالجيوشخربتفقدوبلجيكا،فرنسافيأكثر

الحربوخربت،للقتالالخنادقوحفرفيهابمرورهاوالقرى

جراراتأما.الحديديةالسككوقضبانوالجسورالمصانع

طولعلىالأرضخربتفقدالكيميائيةوالموادالمدفعية

الغربية.الجبهة

الأمالأولىالعالميةالحربكبدت.الاقتصاديةالنتائج

سنةوفي.أمريكيدولاربليون337نحوالمتقاتلة

كلدولارملايين01تكلفالحربكانتأم189

الأخرىوالضرائبالدخلضرائبالأمورفعت.ساعة

منجاءتالأموالمعظمولكن.الحربتمويلأجلمن

واستدانت،ضخمةديوناأوجدتالتىالقروض

واستدان،حربيةمشداتببيعالمواطنينمنالحكومات

ذلك،إلىبالإضافة.المتحدةالولاياتمنكثيراالحلفاء

لمواجهةإضافيةماليةأوراقاالحكوماتمعظمطبعت

مالياتضخماسببتالنقودفيالزيادةولكنحاجاتها،

.الحرببعدقاسيا

الأولىالعالميةالحربفيمواردهاأوروبادولسخرت

،المثالسبيلعلىففرنسا،منهكةالحربمنوخرجت

الجنودمنكثيريجدولم،العاملةقوتهاعشرفقدت

وبالإضافة.لهبموظائفأوروباأقطارمعظمفيالعائدين

عندمااسواقهامنتجاتمنكثيراأوروباخسرتذلكإلى

للألما!لمحيمأقممتى-الحلفاء!

الحلفامقوات-الوسطىالقوى!

الألمانيةالفواتحمس!هالحياددول!

الرئيسيةالمعركه*أم419فىالدوليةالحدود

دئ!ص!9لمي!!ح!لندا!بر-،!كا"لم؟لأ/!!برفيبر!ى!ى هو!-ىيزكا،!

!\!بن!!ع!؟3ور!!/صء!!ءصقي/لأير

أطوسنندبحزس!أننور!كأرر7--كا-،!/؟
سخصر!لأ!3لمبر!ك!اكاضلم؟ضء؟ى

كأوكا؟لم*؟ئنبنص؟؟حي

صححى--..الإ؟2ق!كا!لأي*به!!؟!!كلإحكتهثت!!ا

جم!كسلء!خس!،يز،بز3إنن،!كاعوركايرفيكأء/!؟لأزرص

6نلرر1للححكا!3ة!قجيئبرئنصكا*دىخ!لم!؟يرىعكا

*4ءىع!3!ء؟؟!خ-كاع4!/كاو-لا/!

-.لسحزرءير3ير!؟ش!ىكالم/ءكاالالمء،ضىء!

سء.ء؟ودتمكأيررو!؟ررود!عتر4.ى

بى!*صأ!18ما.مونسنامور!لمىفيلأاىءيم!بي!!!-كا!!ثج""ا"دكا؟بمنا

أراسلأالخندقحطممي--ارخطرينبث!لم!زرئنننلأ:؟!لآبرءكار!!غرز؟!

كا!بر1!!3!ئمئن؟بر/ترءلأ"ا!كا!

ا!رءأممارم!189ام9ألو!م!رأ!بركاكايركابربر!ننوزرء/،رر!ء!

لاسومهجومإ؟**اكيما/4!كارز؟سكازوا:/ء!ب?

1118-أطدصارسازرتن؟بر!،؟كا

سانلى..لوآلمكرلم3؟-"،تر

محر..ماكا.-كونتاراينهحوماترقاأبزئجاكأور!بخقي*ؤكالألا

نيةلثا!لأ،ء"رز!3-مايوء؟د!قيو!ئربر!1!كأ!3"غبررزبن

؟ء3اع،،لأيرلميخير!،؟3

مأ-اغسطس.ء..رو،،لم!؟*3س!!!!-تربربر/ثن!3يرشتر؟ا،

و؟ودبليوشاص91ملو+إ8رأم.-سلى-كالم؟بنلإ7ألأكركئفلازو!؟!!ئر

دار2سأءلتييرلوممهيللممانتع،لأ/كا!

أمأا"مايو0301891"1*وسءو!

لم؟،حمو.كا

*7ى\،؟لس+3*ك!

ميلنتء7؟نم1/

كم005سمرا
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الحرببانتهاءابتهاخ

حشد.الأولىالعالمية

إحدىشوارعمبتهثلأ

11فيالفرنسيةالمدن

وكالتأم،118نولمبر

قدالمفزعةالحربتلك

يقار!ماأرواحأزهقت

الجنود.منملاييرعشرة

الولاياتخرجتذلكورغم،للحربموادتنتجكانت

.متزايدةاقتصاديةبقوةالمتحدة

دعائمالأولىالعالميةالحربهزت.السياسيةالنتائج

فىالديمقراطيةالحكوماتوتصدت.كثيرةحكومات

ملكياتأربعلكن،الحربلضغطوفرنسابريطانيا

القيصرملكيةهيتسقطملكيةأولوكانت،سقطت

ولهلمالقيصروتخلى،أم179عامروسيافيالثانينيقولا

عنالمجر-النمسامنشسارلوالإمبراطورألمانيا،فيالثاني

العثمانىالسلطانوسقطام،189سنةفيعرشيهما

.ام229عامفيالسادسمحمد

أقطارإيجادإلىالقديمةالإمبراطورياتسقوطأدى

الأولى،العالميةالحربأعقبتالتياسشواتفىجديدة

جمهورياتالحربقبلالمجر-النمساأرضمنوتكون

وبولندا،إيطاليامنوأجزاءوتشيكوسلوفاكياوالمجرالنمسا

أراضعنوألمانياروسياوتنازلتويوغوسلافيا.ورومانيا

ولاتفيأأستونيا:البلطجقدولوحصلتوفنلندا،لبولندا

معظمووضعتروسيا،مناستقلالهاعلىولتوانيا

لمميطرةتحطالعثمانيةالإمبراطوريةفيالعربيةالأراضى

الإمبراطوريةباقيمنتركياوتكونتوبريطانيا.فرنسا

المجموعاتحعسابهمفيأوروباقادةووضع،العثمانية

دوأعيرسخواوبذلكأوروبا،خريطةرسملإعادةالقومية

الشيوعيةالأولىالعالميةالحربوأعطت،القوميةقضية

نأالناسبعضوتوقعأوروبا،فىالسلطةلتوليالفرصة

وقويتأوروبا،فيأخرىأماكنفيشيوعيةثوراتتقوم

حكوماتتقململكنالحرببعدالثوريةالحكومات

شيوعية.

الأولىالعالميةالحربأحدثت.الاجتماعيةالنتائج

علىالشبابمنكثيرموتأثرفقد.المجتمعفيعدةتغييرات

فرنساسكانوانخفضآخر،قطرأيعلىأثرمماأكثرفرنسا

المواليد،انخفاضبسببالشرينالقرنمنالعشرينياتخلال

منبعضهموهرب،الشعبأبناءمنالملايينالحربواجتثت

خربة،وقراهمومزارعهمبيوتهمليجدواالحرل!مزقتهامناطق

الحكوماتفيللتغيرأتنتيجةلاجئينالآخربعضهموصار

أوروبا.وشرقوسطخاصةاسمياسيةوالحدود

بعدالأولىلحميرتهميستأنفواأنالناسمنكثيرفضل

بسببالحضريةالمناطقونمت،الأولىالعالميةالحرب

إلىالعودةمنبدلاالمدنفيالإقامةالفلاحينتفضيل

ذهاببعدوالمصانعالوظائفالنساءوملأت.مزارعهم

يرسخنأنعلىحريصاتوكن،للحربالرجال

حقالمرأةكثيرةأقطاروأعطتالجديد،استقلالهن

الاجتماعيةالطقاتبينالتباينوبدأ،الحرببعدالتصويت

أكثرالمجتمعوأصبع،الأولىالعالميةللحربنتيجةيظص

منبعضاالحاكمةالعلياالطقاتوفقدت،ديمقراطية

.ضروسحربإلىالعالمقادتأنبعدوامتيازاتهانفوذها

فىوالفزعالخطرنفسطبقاتهمبكلالرجالوواجه

اتجاهاتالأولىالعالميةالحربصاغتوأخيرا.الخنادق

الثقةالأوروبيةوالعلياالوسطىالطقاتوفقدت،جديدة

كثيروبدأ،الحربقبلبهماتشعركانتاللذينوالتفاؤل

كانتالتيالمفاهيمبعضفىالنظريعيدونالناسمن

الثقافةبتفوقالقائلةالفكرةتغيرذلكمثال.لديهمراسخة

بسببذلكوكل،كلهالعالمعلىالأوروبيةوالحضارة

البلاد.هذهفىالحربأحدثتهالذيوالدمارالخراب



211الأولىالعالميةالحرب

السلميةالشدوية

الرئيسأقترحأم189ينايرفي.عشرةالأربعالنقاط

انتهاءقبلأيبمالمتحدةالولاياترئيسولسونودرو

سميتالحربأهدافمنبعضاشهور،بعشرةالحرب

عشرةالأربعالنقاطأنولسوناعتقد.عشرةالأربعالنقاط

وفينصر.بلاسلامسماهاعادلةسلميةتسويةتحقققد

نأألمانياوتوقعت.هدنةعلىألمانياوافقتأم189نوفمبر

وعالجت،عشرةالأربعالنقاطأساسعلىالتعسويةتتم

وأما.وءاقليميةسيامميةخاصةتسوياتمنهانقاطثمانى

مستقبلية،حروبلمنععامةكمبادئوضعتفقدباقيها

عصبةبعدفيماسمىدولياتنطماالنقاطآخرواقترحت

ودرو.،ولسونانظر:السلاملتدعيم3الأ

فىالمنتصرةالقوىممثلوأجتمع.للسلامباريسمؤتمر

السلمية،التسويةاسسلوضعباريسفىام919يناير

تفصيليةمقترحاتاللجانوأعدتقطرا.32منجاءوا

أرلغرؤساءوضعهاالقراراتلكن،للسلابمباريسلمؤتمر

هم:الكبارالأربعةكانالكبار.الاربعةسمواحكومات

وزراءورئيس،المتحدةالولاياترئيسولسونودرو

جورجفرنساوزراءورئيس،جورجلويدديفيدبريطانيا

أورلاندو.فيتوريوإيطالياوزراءورئيسكليمنصو،

فيالرئيسيةالمبادئكبيرحدإلىالصلحمؤتمرتجاهلى

الكبارالأوروبيونالحلفاءضحىفقد؟عشرةالاربعالنقاط

بعدالأولطوالشرقأوروبا

أدت.الأولىالعالميةالحرب

تعيراتإلىالأ،لىالعالميةالحرب

القسمت!قدالحدود.ليكيرة

والإممراطوريةالمجر-الحمسا

وتحلتدولعدةإلىالعتما!ية

الماطق.لعصصوروسياألمالمجا

تدالدولمنعدذاأدررعم

معظمأدإلااستقلالهانالت

الإمراطوريةصم!العربيةالبلداد

الحكمتحتوصعتالعتمالية

والريطاني.الفردسي

الألمانيةالإمعراطوربة!

المجر-العمسا!

الروسيةالإمبراطوريئ!

العثمانيةالامبراطورية!

جديدهدولدوللهحدود-!ص

أخرىدوليةحدود--

أما.تعويضعلىيح!ملواأنفأرادواالأمريكيينمنأكثر

،الأمعصبةإيجادعلىجهودهركزفقدولسون

القضايا.منكثيرحولوبريطانيالفرنساولسونواستجاب

وقدمهاالمعاهدةعلىالصلحمؤتمروافقأم919مايووفي

الحلفاءمنتهديدبعدإلاعليهاألمانياتوافقولمألمانيا.إلى

معاهدةعلىألمانياممثلووقعكبيرةشكوكوإثربغزوها،

يونيو28فىباريسقربفرسايقصرفىالصلح

.ام919

صانعووقعألمانيا،معفرسايمعاهدةإلىوبالإضافة

.الاخرىالوسطدولمعمنفصلةمعاهداتالسلام

سبتمبرفيالنمسامعجرمانسانمعاهدةفوقعت

،ام029يونيوفيبلغاريامعنويومعاهدة،أم919

ومعاهدة،أم029يونيوفيالمجرمعتريانونومعاهدة

.أم029أغسطسفىالعثمانيةالإمبراطوريةمعسيفر

حرمت.الحربأنهتالتيالمعاهداتنصوص

بدفعوطالبتهاوأسلحةأراضمندولآالمعاهدات

فيبندوتضمن.بشدةعوقبتفقدألمانياأما،تعويضات

مسؤوليتهاتقبلأنعلىألمانياإرغامفرسايمعاهدة

.الحربفىالمتسببةبوصفها

فيأرأضعنألمانياتنازلتفرسايمعاهدةوبموجب

وبولنداوفرنساوالدنماركوتشيكوسلوفاكيابلجيكا

فرنساوحصلتالبحار،وراءفيمامستعمراتهاوخصرت

كبم3-1/ءد"*لا2ل!إث!صكرحآإالسويد"ليدي!ثو)دث!*!حح!يخورحا

موسكو

،لددبر

؟!حمض

حائر

نساأ)فر)لى!اقا

برأق؟ىبر

ماو

برةإجزا

ببةاحرا

روسيا

ير+

أ!!م!ودالححر

ئركيا

!وممحرس-س-لمممأ!سسل!*لمولمك!ثل!إ*حمح!؟ثبهحئيأىء+عر/

!،\!قيقء!ح!صرسح! !روصصصص!م!س!بهس3!+ئم!*،،\،كا9لم!!

الجزائر-+،يكرآأ!سطالأ!لىأئثحرس(يطا

3ضح!عسالين

)لرلسا(

صس،9ىك!هرحمبمإ(م!كاح!حمكحرصإمم!--،-*!ص*اليبدإ(
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رئيمحورجلويدوديميدإيطالياوزراءرئيسأورالأسد:!يتوريواليسار،م!وه!.أم819سةلاريسأ!يمبمىامؤتمرفىالمجتمعودالكبارالأربعة

!لسود.ودروالأمريكىاوالرئيسفرلساورراءرئيسكليممصووجورحالريطانيالورراء

لألمانياالتالغالسارواديفىالحجريالفحمحقولعلى

نفقاتتدفعأنألمانياعلىوكان،مشةعشرةخمسلمدة

لمدةالرايننهرمنالغربيةالضفةيحتلللحلفاءجيش

تعيدأنألمانيامنالبنودبعضوطلبتسنة،عشرةخمس

يستقرولم.وبضائأخرىوسفناحربيةموادالحلفاءإلى

ما219سنةحتىالتعويضاتمجموععلىالرأي

دولارمليار33لنحوتعويضاتفاتورةألمانياوتسلمت

أمريكي.

مساحةأنقصتافقدوتريانونجرمانسانمعاهدتاأما

واعترفت،السابقةمساحتهاثلثمنأقلإلىالمجر-النمسا

عرفتومملكةوبولنداتشيكوسلوفاكياباستقلالالمعاهدات

الجديدةالدولهذهوتسلمتيوغوسلافيا.باسمبعدفيما

المجر.-للنمساتابعةكانتأراضىورومانياإيطالياومعها

والعراقولبنانمصرانتزعتفقدسيفرمعاهدةأما

العثمانية،الإمبراطوريةمنالأردنوشرقوسورياوفلسطين

علىوكانورومانيا،لليونانأراضعنبلغارياوتخلت

تد!وأنالمسلحةقواتهاتخفضأنكذلكألمانيا

.تعويضات

منأنهاسلامصانعووجد.الحربمابعدعالم

مجموعةحروورغباتأمةكلآماليرضواأنالمستحيل

والمهزومةالمنتصرةالقوىالتسوياتأغضبتلقد.قومية

رغباتاعتبارهمفىالسلامصانعووأخذسواء.حدعلى

ورغم.جديدةحدودايرسمونوهمالقوميةالمجموعات

القضايا،منكثيرفىتتحققلمالقوميةالمطالبفإنذلك

منكبيرةمجريةمجموعةرومانياأخذتذلكمثال

تشيكوسلوفاكيامنأجزاءفيكانكذلك،السكان

نأالتسوياتهذهشأنمنوكان،كثيرونألمانوبولندا

فإنذلكإلىوبالإضافةالأقطار.بينالخلافاتمنتزيد

علىتحصللملأنهامستاءةكانتالعربيةالأقطار

استقلالها.

الصجتمسوياترسمهاأعادتالتيالحدودتحققلم

الجديدةالأقطارأنذلكمثالقليلا،إلاالاقتصاديالأمان

نأعلىقادرةوغيروضعيفةصغيرةكانتالمجر-النمسافي

وموأردهاسكانها،منكثيرافقدتلقدنفسها،تدعم

كبيرحدإلىالنمسافىال!لمانالسلا!انوطالبوأسواقها،

نألألمانيايريدوالمالسلامصانعىولكنفألمانيا،بالاتحاد

.الحرببعدأراضيتكعسب

دولأكثروهيالحربمابعدعالمبريطانيادخلت

وسيطرتهاإمبراطورشهاعلىحافظتفلقد.رضىالحلفاء

القوىميزانأنمنمنزعجةكانقلكنهاالبحار،على

بوجودعقبعلىرأساينقلبقدأوروبافيأرادتهالذي

فيأهليةحربفيشميوعىوبنصرللغايةضعيفةألمانيا

ألمانياعلىقاسيةشروطفرضفىفرنساوبنجاحرومحيا،

حدودهاتأمينفيتنجحلمولكنها.التقليديعدوها

بريطانيابمساعدةضمانع!ىتحصلأنفيوفشلت

حصلتوأخيرا.ألمانيغزوحالةفيالمتحدةوالولايات
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تأخذلمأنهاوأحستبهوعدتمماأقلأراضعلىإيطاليا

ماتستحق.

الرأيالشيوخمجلسخالىالمتحدةالولاياتفى

بذلكوعارض،فرسايمعاهدةعلىالموافقةورفض،العام

المتحدةالولاياتتحعلالمعاهدةكانت.ولسونالرئيس

علىالأمريكيينمنكثيريكنولم.الأمعصبةفيعضوا

الجديدةالقوةعلىالمترتبةالمسؤولياتيتقبلوالأناستعداد

الأمعصبةتقحمأنخشوافلقد.لبلدهمصارتالتى

أوروبية.منازعاتفيبلدهم

مماأكثرقامميةشروطافرسايمعاهدةوضعتلقد

إضعافاالشروطهذهقبولمسؤوليةوكانتألمانيا.توقعته

ظهرتالثلاثينياتوخلال.الحرببعدألمانيالحكومة

الذيهتلر،أدولفيقودهاللقوميةالتعصبشديدةحركة

بعدألمانيالهزيمةوالانتقامفرسايمعاهدةبتجاهلوعد

بولنداألمانياغزتام939سنةوفي.الأولىالعالميةالحرب

بالفعل.الثانيةالعالميةالحربوبدأت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

فىاثشركتالتيبالأقطارالخاصةالمقالاتفىتاريخيةنجذةانظر:

الاتية:المقالات:أيضاانظر،الأولىالعالميةالحرب

القتالمناطق

خطسيجفريد،واللورينالألزاس

لفلاندراالبلقان

معركة،نافردمعركة،ندجتلا

معركةردج،فيميسار

تراجم

.آي.في،لينينفونفرديخاند،زبلنكمال،أتاتورك

بيلي،ميتشلفردينالدفولق،الأولألبرت

نيالثانيقولاقسطنطيناللورد،أللنبى

كلاركهربرتهوفر،لويساأديث،كافيلريموند،بوانكاريه

إيرل،هيجهوراشيوكتشمر،فليبهنري،ليتان

فونبول،هيندنبرجهيربرتجوزيفجون،بيرشنج

ودرو،ولسونجورجكليمنصو،جاكجوزلفجوفر،

ولهلمإي.تى،لورنسسيزار

فيداد،حورجلويديإدريكنبيكر،

والأسلحةوالعتادالقوات

العواصةبةلدباالبحريةا

الجويةالقواتالهوائيةالسمينةالتمويه

الرشالقالمدفعالسيارةالجيع!

لمدفعيةاالطرانالكيميائيةلحر!ا

الإشعاعيةالبيولوجية

هدةمعا،نونتريا

معاهدة،حرمانسان

تاهدالمعا

معاهدةسيفر،

هدةمعا،ي!رسا

ع!لةذاتأخرىمقالات

لوسيتانياالأحمرالصليبالانتدابتحتإقليم

الثلاثىالوفاقالماهرالطيارالحربجرائم

الأمعصبةالمجهولالجندي

للاجئاالحياد

الموضوعصرعنا

الحربأسباب-ا

المستعمراتعلىالتنافم!-جالقوميةنمو-أ

السسكريةالتحالفاتنظهام-دالحربيةالقوةبناء-ب

الحرببداية-2

الشرقيةالجبهة-دالأرشيدوقاغتيال-أ

الأماكنفيالقتالهـ-الصراعأنتشركيف-ب

الأخرىالغربيةالجبهة-خ

الغربيةالجبهةفيالجمود-3

الخنادقحرب-أ

فردانمعركةب-

السوممعركة-خ!

الأخرىالجبهاتفيالقتال-4

البحرفىالحرب-دالإيطاليةالجبهة-أ

الجويةالحربهـ-الدردنيل-ب

لشرقيةاأرروبا-!!

الأخيرةالمرحلة-5

الأخيرةالمعارك-دالحلفاءهزائم-أ

القتالنهايةهـ-الرومميةالثورة-ب

الحربتدخلالمتحدةالولايات-ج

الحربنتائج-6

السيامسيةالنتابمج-جوالإصاباتالدمار-أ

الاجتماعيةالنتائج-دالاقتصاديةالنتائج!-

السلميةالتسوية-7

التيالمعاهداتنصوص-جعشرةالأربعالنقاط-أ

الحربأنهت

الحرببعدماعالم-دللسلامباريسمؤتمر-ب

أسئلة

الأولى؟العالميةللحربالرئيسيةالأسبابما

وما؟الأولىالعالميةالحربفيالسامالغازاستخدمقطرأولما

؟الدباباتاستخدمقطرأول

ممواالدينالأولىالعالميةالحربفيالحكوماترؤساءمن

الكبار؟بالأربعة

وما؟الثلاثىوالتحالفالتلاثى؟الوفاقكونتالتىالأقطارما

التحالفين؟!نالاختلا!

العالميةالحربأثناءالإنجليزيةالبحريةألمانيانافمستكي!

ال!ولى؟

العالميةالحربفىالمتحدةللولاياتالرئيسيالإسهامما

لأولى؟ا

الأولى؟العالميةالحربفىتليفنفودحطهةما

للحلفاء؟النصرمفتاحالأولىالمارنمعركةكاتلماذا

؟أم179سنةفىالفرنسيةالقواتتمردأممبابما
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ء!ءج!-*بئحميئ!يم

دمىالعالما.ألحاءمنتقريباحزءحلىعمتحتىاشترتالثانيةالعالجةالحربفيالقتالجبهات

ألماليةعارةبعدببلحيكاتولايفيقائمةقليلةأشياءهاكوأصبحت.القاحلةوالصحاريالمدنبعص

يصولود.الحمودمصرفىالدباباتحرب

الثانيةالعالميةالحرب

الجبهاتهدهشملتإفريقياوشمالأوروبا

حعلتاليسار(و)على(.اليمين)علىجوية

(أم459-)9391الثانيةالعالميةالحرب

ربما.الثرواتمنكتيراوخربت،كثيرةأرواحاأزهقت

فيأخرىحربأيةفعلتهمماأكثرالنتائجمنلهاكان

القوةمركزأوروباغربيدورإنهاءعلىعملتلقد،التاريخ

عالميةكقوةالسوفييتىالاتحادظهورإلىوأدت،العالمى

هزمتالتىوألمانياواليابانالمتحدةللولاياتمنافسةكبرى

لقدمثيرا.اقتصادياأنتعاشاوشهدت،الحربهذهفىأخيرا

منتغيرأنشأنهامنكانجديدةتقنياتالحربجلبت

خلالالذريةالقنبلةتطويروكان.الحرببعدماعالم

.الذرةعصرببدءإيذاناالحرب

الحر!جراءمنللقتلىالحقيقىالعددألذاف.أ
يعر.س

نحومنالعسكريينآلقتلىعدديقتربفربما،الثانيةالعالمية

المجاعةنتيجةأكثركانوافقدالمدنيونالقتلىأما.مليونا71

الأخرىوالأمسبابوالأولئةوالمذابحوالقنابلوالغارات

منجزءكلإلىالمعركةأرضوامتدت.بالحربالمرتبطة

فىموحلةأدغالفيالقواتحاربتلقدتقريبا،العالم

جزروفيإفريقيا،شمالىصحاريوفيآ!مياشرقىجنوب

منمتجمدةمناطقفىمعاركوأديرت،الهادئالمحيط

المحيطفىوتحتهالماءسطحعلى،السوفييتيالاتحاد

الأوروبية.المدنمنكثيرشوارعوفىالأطلسي

عندماام939سبتمبرأولالثانيةالعالميةالحربلدأت

ألمانياهتلرأدولفألمانيادكتاتوربنىلقدبولندا.ألمانياغزت

بولندا،الآلةهذهوسحقت،قويةحربيةآلةلتصبح

والنرولبرفرنسا.وبلجيكاوهولنداولوكسمبرجوالدنمارك

دولمنوحلفاؤهابريطانياوقفتم0491يونيووفي

دخلتنفسهالشهروفيهتلر.أماممنفردينالكومنولث

الحربامتدتماوسرعانألمانيا،صفإلىالحربإيطاليا

ألمانياغزتأم149يونيووفيإفريقيا.وشمالىاليونانإلى

العسكريةالقواعداليابانوهاجمت،السوفييتىالاتحاد

ديسمبر7فيهاوأيفيهاربربيرلفىالمتحدةللولايات

المتحدةالولاياتبسببهدخلتالذيالأمر،م4191

القواتتغلبتأم429عاممنتصفولحلول.الحرب

كثيراواكتسحتآسيا،شرقيجنوبمعظهمعلىاليابانية

واليابانوإيطالياألمانياوكونت.الهادئالمحيطفىالجزرمن

هذاإلىأخرىدولستوانضمتبالمحور،عرفتحالفا

وألاتحادوالصينوبريطانياالمتحدةالولاياتوكانتالمحور،

وكانتالمحور،تحاربالتيالكبرىالقوىالسوفييتي

05نحوإلىعددهاوصلوقد،التحالفدولتسمى

.الحرببنهايةقطرا

نأم4291سنةخلالالتحالفدولاستطاعت

الاتحادوفيإفريقيا،شماليفيالمحورقواتتقدمتوقف

فيالتحالفقواتونزلت.الهادئوالمحيطالسوفييتى

سنةوفى.م4491سنةفرنساوفىأم439سنةإيطاليا

،والغربالشرقمنألمانيافيالحلفاءاندفعأم459

،الهادئالمحيطفيالدمويةالمعاركمنسلسلةوجرت

صيفخلالاليابانأبوابعلىالحلفاءوضعالذيالأمر

فيواليابانام459مايو7فىألمانياواستسل!تأم459

نفسه.العاممنسبتمبر2
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اولنمنأنهارايخوضونالجنودوكان.الهادئالمحيطمنشاسعةومساحاتالاممتوائيةالغاباتشملتالهادئوالمحيطآسيافيالقتالميادين

الهادئالمحيطجزرفيأما(.اليمينعلى)الصورةآسياشرقىجنوبفيالكثيفةبالنباتاتمعطاةأراضىمخترقينيزحفونكانواكماويعبرونها،

اليسار(.على)الصورة،هناكالقتاليةالمهماتبمعظمتقومالتيهيالطائرتحاملةظوعلىالجاثمةالطائراتكانتفقد

الحرباسباب

إلىالثانيةالعالميةالحربأسبابالمؤرخينمنكثيريعزو

الأولىالعالميةالحرببعدحلبغيرتركتمشاكل

الأولىالعالميةالحربأوجدتلقدأم(.-189ا19)4

سياسيةمشاكلنهايتهافيعقدتالتيوالمعاهدات

الأقطارمنعددفيأقوياءقادةواستغل،جديدةواقتصادية

الحكامرغبةإن.السلطةعلىيستولوالكيالمشاكلهذه

أخرىأقاليماحتلالفيواليابانوإيطالياألمانيافيالمستبدين

معصراعفييجعلهمأنشأنهمنجديد،وضعإلىأدى

الديمقراطية.الدول

الأولىالعالميةالحربخربت.الاقتصاديهالمشاكل

وخرججسيمةبدرجةالأوروبيةالأقطاراقتصاديات

.كبيرةبدرجةمدينينالحربمنوالغارمونالغانمون

تعويضاتدفعفيصعوبةتجدالمهزومةالقوىوكانت

فيصعوبةيجدونالمنتصرونوكان،المنتصرةللقوى

منالتحولوكان،المتحدةالولاياتمنقروضهمتسديد

يوجدأنشأنهمنالسلماقتصادإلىالحرباقتصاد

بعدلهموظائفالجندمنكثيريجدولم،كثيرةمشاكل

.الحرب

الأولىالعالميةالحرببعدتعانيانواليابانإيطالياكانت

حلوحاولتاالموارد،فيوقلةالسكانفىكثرةمن

ضربألمانياوفي.الأراضىفيبالتوسعمشاكلهما

الملايينمدخراتواكتسح،العملةقيمةالسريعالتضخم

إلىم2391سنةفيالألمانىالاقتصادووصل،الناسمن

المتحدةالولاياتمنقروضوساعدتالانهيار،حافة

أوأئلوفي.التوازنتعيدأنفيالألمانيةالحكومة

.اقتصادياستقرارفترةتدخلأوروباوكأنبداالعشرينيات

باسمعرفاقتصاديهبوطبدأأم929سنةوفي

الثلاثينياتأوائلوفي.المتحدةالولاياتفيالكبيرالكساد

العطمالكسادسببلقد.الاقتصاديأوروباانتعاشتوقف

وأضعف،العالمعبرواليأسالفقرونشر،كبرىبطالة

المتوفةالسياسيةالحركاتوقوى،الديمقراطيةالحكومات

قويتوقد.الاقتصاديةالمشاكلبإنهاءوعدتالتي

بالثورةالعمالالشيوعيةقوىفنادتخاصةبصفةحركتان

واصطدم.قويةقوميةحكومةقيامالفاشيةقوىوأيدت

المتطرفينولكنأوروبا،طولعلىبالفاشيينالشيوعيون

فيهاكانتالتيالأقطارفيتأسدأعظملقواالسياسيين

باريس.مؤتمرمنعميقوتبرمكبرىاقتصاديةمشاكل

اقيللوطنيةمتطرفةصورةالقوميةكانت.القومية

وضعلقدعشر.التاسعالقرنخلالأوروبااكتسحت

ونظرآخر،عامولاءأيفوقأمتهمأهدافالقوميةمؤيدو

الأجنبيةالجماعاتوأعضاءالأجانبإلىالقوميينمنكثير

غزوهاتبريرفيالأمالاعتقادهذاوساعد،دونيةنظرة

داخلفىللأقلياتالمزريةومعاملتهاغيرها،لأرض

الرئيسىالسببالقوميةالمشاعراستعاروكانحدودها،

بعدقوةأكثروصارتنمتوقد،الأولىالعالميةللحرب

.الحرب

بينالرضاعدممشاعرمعقدماالقوميةومضت

قومية،عزةمنمحرومينالناسكانفكلما.القوميات

بحقوقه.التمسكعلىوقادراقويابلدهميرواأنفيرغبوا

الحربفىبلدهملهزيمةبالإهانةالألمانمنكثيرأحس

وفي.فرسايمعاهدةبموجبالمعاملةوسوء،الأولىالعالمية

الحزبسميمتطرفاقومياتنطمابحماسأيدواالثلاثينيات

الحقلألمانياأنالحزبهذاوأعلنالقوممط(،)الحزبالنازي
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القوميةالنزعةقويتكذلك،أخرىمرةقويةتصبحأنفى

.واليابانإيطاليافي

السياسيالتذمرساعد.الدكتاتورياتظهور

العالميةالحرببعدنمتالتىالسيئةالاقتصاديةوالظروف

عديدةأقطارفيالاستبداديةالحكوماتظهورإلىالأولى

الحكمتقاليدافتقدتالتيالأقطارتلكفيخاصة

القرنمنوالثلاثينياتالعشرينياتوخلال.الديمقراطى

فىالسلطةإلىالاستبداديةالحكوماتوصلتالعشرين

كلها،السلطةلهاوصارتوءايطاليا،السوفييتيالاتحاد

ولجأتواستخدمت،لقانونمراعاةدونوحكمت

علىللقضاءالسريوالبوليسللإرهابالدكتاتوريات

لحكمها.المعارضين

اتباعفىواليابانإيطاليامضتقدمما.يمضيالعدوان

القرنثلاثينياتخلالعدوأنيإقليمىتوشعسياسة

عليهاالسيطرةيمكنالتىالضعيفةالبلادغزتافقد،العشرين

تريدماتعرفالدكتاتوريةالحكوماتكانت.بسهولة

الديمقراطيةالحكوماتوتصدتمبتغاها،علىوحصلت

والاستبداد.للعدوانولينبرفق

سنةفىالغزوبرنامجتبدأدولةأولاليابانكانتفقد

منشوريا،علىاليابانيةالقواتالمشولتحيثأم،319

بعضويعد.الطبيعيةبمواردهغنيالصينفىإقليه!وهو

للحربالحقيقىالبدءهولمنشوريااليابانغزوانالمؤرخين

تابعةدولةمنشوريامنأليابانجعلتلقد.الثانيةالعالمية

علىاليابانأقدمتام379سنةوفيمنشوكو.سميت

شرقيأراضىمعظمواحتلت،الصينضدكبيرهجوم

يكونالمالقطرينأنرغمأم389سنةنهايةفىالصين

اليابانيونالعسكريونالقادةوبدأ.الحربرسميادخلاقد

الياباني.الحكمتحتاسياشرقيكلإخضاععنيتحدثون

تكوينفيرغبتهالتشبعإفريقياإلىإيطاليانظرت

الإيطاليةالقواتغزتام359سنةوفي.إمبراطورية

القليلةالإفريقيةالأقطارمنواحدةوكانتأثيوبيا،

والدباباتالاليةالمدافعالإيطاليونواستخدم،المستقلة

عدتهفيالضعيفالأثيوبىالجي!قعلىللتغلبوالطائرات

.أم369مايوفىالبلادوغزوا،وعتاده

ألمانياقواتبناءفيبدأللسلطةهتلروصولبعد

هتلرأرسلام369وفي.فرسايمعاهدةمحالفاالمسلحة

علىألمانيامنمنطقةوهيالراينلاند،أراضىإلىقوات

كانالمعاهدةتلكوبموجب،الرايننهرشواطئطول

مارسوفي.القواتمنخالياالراينإقليميظلأنالمفروض

إلىوضمتهاالنمسافىالألمانيةالقواتتوغلتأم389

بهذاوالنمساألمانيافىالناسمنكثيرورحبألمانيا،

.التحرك

،للدكتاتورياتسهلةانتصاراتالعدوانأعمالكانت

الجيشينقصهاكانوقفها.عنعاجزةالأمعصبةوبدت

حربفيالعالم

مأ93945-19

الآحرين.والحلفاءالمتحدةوالولاياتأصسولييتياوالاتحادبريطانياحارتالمحور،فيواليالادلياإيطوشركاؤهاألمانيا

الحياد.علىقليلةأقطاروبقيت،السلطةقمةفىوهووالمحورعليها،سيطرواالتيوالأرضالحلفاءالحريطةهذهوتوضح

ح!!ح!حو--حسرر---قئححح!-+تخحص!ص!.!!حي!.جمجججح*كأىة!ع!كأحس!

--دادولةآغ!ه!ط!ئىاطماكياعروروبممباالواسطةنم3،!!-المتحد!
الس!حصع.كاح!!حسلال!س!ا

كددا!طانهاكا91لم

الشمالكاووءكرعلأ*!3كا--لا.؟،

الحرخلتفيلولاي!مب!إلمنحدلأأائي!دهفن--اكنهر!--ء-!3حهإلرا.صآ.اكاكاءكااليالائ!لإ؟

!--بررعلاليالاني!محوم

العرلسرإدريالماالمحور!حإالماأا!ررحح!لألألأاص8أم419لأديسمبرهارلردي!-
ى-ا!لواسطة"كأح!حر-ليهاالتجكملموالمعر!!.6؟سله!ث!

لأ-صصاالصومال1ى3هافىاىجرر

؟+!لا*!""البربطالح!و1.31الفلبيطهدلىكا-.ءزو-بلأزربون

ص،لبواربلآ3صص!ء"--------مرويحربهلأ-صص7كا!عى------7--7-!!ضر؟أ!لديهيما!ىل!لألإ"-كز*!عليمإيىجرر

ء--كرت!حض-كا!!7--*كا"ى،:4لمجطالمئ

ش1أغكل،!جطالرصاع%-ض/صلز-كأ-طجصو-لح-لأ!7+!.

ح!(-!رستريرانمحاا.)؟

مم!.نيوجمندكؤ

لآجاءالحياددول!الحلفاءمناطق!

لأ6!.المحوردولنوسعحد!لواسطةالمحتلةالمناطقلم!
ء!

لأالمحورلول
كلا!!صممزيرحمسص--------صكاس"---كا!-ع--ع!صدكر

ع!!----ءسدح!لإ-1*ص-صكاصعس-!-ص--سصسص+هـكاءس-

!؟-،!سص!.لأ-*-لس!-أتن!7ير!صس-ركتبكاشاأ/-لمء3-7"ص-س
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ورفضتالتنفيذ،موضعالدولىالقانونلوضعوالسلطة

لاتنشغلحتىالعصبةإلىتنضمأنالمتحدةالولايات

غيروفرنعسابريطانياكانتبينما،الأوروبيةبالمنازعات

الحربمنوجيزةفترةبعدبحربالخاطرةفيراغبتين

ستتحملانأنهماتعرفانالقوتانكانت.الاولىالعالمية

.حربأيعبء

ألمانيااتفقتأم369سنةففىحلفا،المعتدونكون

سياستهافيالأخرىمنهماكلتساندأنعلىوإيطاليا

وانضمتروما،-برلينبمحورالتحالفوعرف،الخارجية

محورهناكوأصبحأم،049سنةفيالحلفإلىاليابان

طوكيو.-روما-برلين

الحلفاء

السو!يييالاتحاد

ثيوياأ

لأرحتيرا

روحوايأ

ياسقراأ

رودكواإ

رودلسلطإ

لىبراإ

حوايرالا

ريلالرا

لمجايطار

طحي!

سلدا

ليمياس

تريها

يهاسلوداتمتيكو

الأسودالحل

إفريقياحموب

حواتي!الا

الدممارك

الدو!طر

ماريوساد

اصسوديةا

المحور

ألايا

ألماب

لياإيط

تايلالد

المتحاربةالدول

41!\يويكو22

4291ديسممرأ

4591مارس27

أ!45!براير22

!391سشممر3

4591لراير2

4191ديسصر8

4391سبتصر9

4591لبراير8

4291أعسطص22

9391سبتصر3

0491مايو01

4191ديسممر7

أ93!!مبتصرأ

4391أريل7

4591!راير11

أ!45!براير23

491أديسممر16

4191ديسمر8

9391سنصر6

4191ديسمبر9

0114أريل9

أ!41ديسصر8

4491ستصر42

491همارسأ

0491يولمجر15

9391سشح!رأ

0491يوليو01

أ!41أريل6

أ42!ياير25

تشيلي

الصين

يلا!رو

لعراقا

لمحسا!ر

دارليوا

كوط

يكارستاكو

سيالوكو

لوكسمرخ

ياليير

لمكسيكا

اشعميةالباسعو

يجولرا

يلحدايرر

يتيها

لهمدا

وراسهد

هولدا

الأمريكيةاالمتحدةالولاإت

يوعوسلا!يا

!ملمدا

المحر

5491!راير62

5491!براير41

1491دبسر9

5491فرابر61

3491ياير61

9391سبتصر3

91!.أيهوبر82

9391سشبر01

1491ديسمر!

1491ديسصر8

3491س!مبر62

5491!راير72

0491يوما01

4491ياير62

5491!راير42

أ!24مايو22

4591أعسطس!

0491أريل9

9391سنمحر3

4191ديسممر8

أ93!سئصر3

4191ديسصر8

0491طيو01

4191ديسممر8

4191ألريل6

؟2

25

7د

4191يولمجر

4191يرلبو

1491أسيل

مأ389مشةفينورمبرجمسيرةفىخرحواالنازيالحزبأعفاء

وتولى.المعقوفالصليبوهوالنازيالشعارتحملأعلامهموكانت

.أم339عامألمانيافيالسلطةالنازيالحزب

وبنيتواليسار،على،الألمانيهتلرأدولفأوروبياندكتاتوران

وقد.قويةبإمبراطورياتيحلمانكانااليمينعلىالإيطاليموسوليمي

أتونفيوالإفريقيةالأوروبيةالبلادمىالكثيرإقحامإلىأعمالهماأدت

عالمية.حرب
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فياليابارلمحيدكتاتوريةحكومةقيامصاحبالعسكريةالقوةتعظيم

أمطرتياباليةعسكريةفرقةوهده.الشرينالقردمنالتلاثييات

.أم379صةطوكيولتحوارعفيسيرهاأثاءالملولةبالأشرطة

الأهليةالحربمزقت.الأسبانيةالأهليةالحرب

منكبيرعددثارحيث،أم939إلى3691منأسبانيا

فىالمتمردونواختار،الحكومةعلىالأسبانيالجيمقضباط

وعرفت،لهمقائذافرانكوفرأنسيسكوالجنرالالجيش

أيدتالتيالقواتأما.المتمردينأوبالقوميينفرانكوقوات

الجمهورية،أوالمواليةسميتفقدالمنتخبةالأسبانيةالحكومة

وخلال.العالمانتباهالأسبانيةالأهليةالحربوجذبت

بينماقوتها،الاستبداديةالحكوماتاستعرضتالحرب

.عاجزةالديمقراطياتبقيت

قصيرةفترةبعدثانيةيضربأنهتلرقرر.الترضيةفشل

وكانت،م3891مارسفيللنمساألمانياابتلاعمن

جوانب.ثلاثةمنبتشيكوسلوفاكياتحيطالالمانيةالأرض

العالميةالحرببعدمستقلةتشيكوسلوفاكياأصبحتلقد

أكثرتضمعدةقومياتمنيتألفونسكانهاوكان،الأولى

للسيطرةهتلرتلهف.ألمانيأصلمننسمةملايين3من

غربيتقعمنطقةوهي)السوريت(،سدتنلاندأراضيعلى

وبدعم،الألمانمعظميعيشكانحيثتشيكوسلوفاكيا،

ألمانيا.معبالوحدةسدتنلاندألمانطالبهتلرمن

وأيدتهاأراضيها،عنتدافعأنتشيكوسلوفاكياقررت

رئيسحاولالتوترزادوعندما،السوفييتيوالاتحادفرنسا

رغبلقدالهدوء.يعيدأنتشمبرليننيفيلبريطانياوزراء

الحربأنيظنوكانثمن،بأيالسلامحفظفىتشمبرلين

هذهوعرفتهتلر،لمطالببالاستجابةتمنعأنيمكن

بالترضية.السياسة

!حبتمبرخلال!تلرمعدةلقاءاتلتش!برلينكان

وزاد،الحربحافةمنتقتربأوروباكانتعندماام389

تقابلسبتمبر92وفي.اجتماعكلفيطلباتهمنهتلر

هتلرمعفرنساوزراءرئيسدالادييهوإدواردتشمبرلين

ودالادييهتشمبرلينووافقبألمانيا،ميونيخفىوموسوليني

تشيكوسلوفاكياوأجبرالألمانيا،سدتنلانديقتطعأنعلى

منأكثرإقليميةطلباتلهليسأنههتلرووعد،الموافقةعلى

التسويةمراحلأعلىيمثلميونيخأتفاقكانلقد.ذلك

هتلر،الاتفاقيرضيأنيأملانودالادييهتشمبرلينوكان

تصبححتىالسلاممنيطيلالأقلعلىأوحرباويمنع

كاناالزعيمينلكن.للحربمستعدتينوفرنسابريطانيا

حساباتهما.فىمخطين

هتلرنقضفلقدواضحا،الترضيةسياسةفشلبدا

باقىواحتلم9391مارسفىميونيخاتفاقية

تشيكوسلوفاكياقواتأضافوبذلكتشيكوسلوفاكيا،

الشهوروفى.الحربيةألمانياقوةإلىوصناعتهاالمسلحة

قدماللحربألمانيااستعداداتمضتللحرباسمابقة

الحربية.لقوتهماوفرنسابريطانيابناءمنبأسرع

للحربالأولىالمراحل

منسلسلةللحربالأولىالسنةخلالألمانياحققت

ولوكسمبرجوالدنماركبولندأعلىاسمريعةالانتصارات

تضربأنوحاولتوفرنسا،والنرويجوبلجيكاوهولندا

فشلت.ولكنها،تستسلملكيبريطانيا

بدأتشيكوسلوفاكيا،هتلراحتلأنبعد.بولنداغزو

بمساعدةوفرنسابريطانياوتعهدتبولندامنبأراضيطالب

بإمكانكانفإنههذاومعألمانيا.هاجمتهاإذابولندا

خطوةوهى.فقطألمانيابغزوهمابولندامساعدةالدولتين

للدفاعكلهافرنساأعدتلقداتخاذها.منهماأييردلم

.للهجوملاأراضيهاعن

الاتحاديتمكنأنتأملانوفرنسابريطانياكانت

صارحينصدمالعالمولكنبولندا،مساعدةمنالسوفييتي

وقعتم9391أغسطس23وفي.حليفينوستالينهتلر

ألااتفقتاحيثاعتداءعدمميثاقالسوفييتيوالاتحادألمانيا

علىسراواتفقتا،الأخرىعلىالحربإحداهماتعلن

بينهما.فيمابولندأتقسيم

وبدأتبولندا،ألمانياغزتأم939سبتمبرأولفي

ماحدإلىكبيرجيمشلبولنداكان.الثانيةالعالميةالحرب

نأالبولنديالجيشوتوقع،قليلةحديثةبمعدأتولكن

فإن،ذلكورغم،البولنديةالحدودطولعلىيحارب

الحربتسمىالحربفيجديدةطريقةأدخلواالألمان

،والمفاجأةالسرعةعلىالخاطفةالحربركزت.الخاطفة
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نشوببدايةفطبولندااحتلالإلىأدتالخاطفةالأللانيةالحرب

عمدماالشوارعمنالناساحتفىتشزووفى.الثانيةالعالميةالحرب

الداخل.إلىالمدرعةالألمانيةالسياراتوصلت

وتوغلت،بولندا،دفاعاتالدباباتمنصفوفواقتحمت

وقتالبولنديالجيم!لدىيكونأنقبلالبلادعمقفي

المواصلاتخطوطالمقاتلةالطائراتوضربتللرد،

المعركة.وصفوف

)أيالألمانجيشخطةولكنبشجاعةالبولنديونقاتل

وفي،فوضىفيالبولنديالجيشأوقعت(الخاطفةالحرب

منبولنداالسوفييتيةالقواتغزتأم939سبتمبر17

الثلثالسوفييتيالاتحادأحتلسبتمبراخروفى،الشرق

الباقي.ألمانياوابتلعتبولندامنالشرقي

علىالحربوفرنسابريطانياأعلنت.الوهميةالحرب

غزومنيومينبعدأي،أم939ممبتمبر3فيألمانيا

بولندا.سقطتحتىتتحركالمالدولتينولكنبولندا،

منحزاموهوماجينو،خطإلىقواتفرنساوحركت

الأولىالعالميةالحرببعدبنىالحصينةوالقلاعالصلب

صغيرةقوةبريطانياأرسلتألمانيا.معحدودهاطولعلى

خطعلىقواتألمانياووضعتفرنسا،شممالىإلى

الثلاثينياتفىهتلربناهدفاعاتمنشقوهوسيجفريد،

سنةأواخرفيالقتالالجانبانوتحاشىماجينو.خطمقابل

هذهالصحفيونسمىوقد.أم049سنةوأوائلام939

الوهمية.بالحربالفترة

ألمانياإلىالسويدمنوصلت.والنرويجالدنماركغزو

نارفيكميناءطريقعنالخامالحديدمنضخمةشمحنات

هذهالبريطانيةالطائراتتقطعأنهتلرخاف.النرويجي

وفي.الساحليةالنرويجمياهفيمتفجراتبزراعةالشحنات

وغزتالنرويجالألمانيةالقواتغزتأم049أبريل

النرويج،مساعدةبريطانياوحاولتطريقها.فيالدنمارك

البريطانيةالسفنبينحالتلألمانياالجويةالقوةلكن

ووقعتالقطر،هذاإلىالوصولوبينوالقواتالعديدة

غزووأنقذم،0491يونيوفيالألمانيدفىالدنمارك

فيوتهيأت،الخامالحديدمنالألمانيةالشحناتالنرويج

الألمانية.والطائراتللغواصاتقواعدالنرويج

وحل،النرويجغزوبعدالترضيةبطلتشمبرليناستقال

مايو01فيللوزراءرئيساتشرتشلونستونمحله

مالديهليسأنهالبريطانيالشعبتشرتشلوأخبرام049

.والعرفوالدموعوالتعبالدمسوىيقدمه

الأراضيدولكانتالمنخففة.الأراضىغزو

تظلأنتأملوهولندأولوكسمبرجبلجيكا،المنخفضة

ألمانيافإنذلكورغم،الثانيةالعالميةالحرببدءبعدمحايدة

،م0491مايو01فيضدهاخاطفةحرباشنت

لوكسمبرجلكنالحلفاء،مساعدةالأقطارهذهوالتمعست

الحلفاءجودمنجندي.0338""إنقاذإلىأدىدنكركمدينةإخلاء

الحصوليمكنبريطانيمركبكلكالىهجومهميشنونالألمانكان

إلىالميناءمنالجنوديحمل،أعلاهالصورةفىالتيهذهمتلالصغيرة

السفن.إحدىإلىحملوأالذينالجنودبعضيرىاليصرى

وعندما.أم014سنةفى

الزوارقذلكفيبما،عليه

الصورةوفي.السلامةبر
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تحتأورولادولمنكثيرالالسلاحالمدججةالقويةالألمانيةالقواتوضعتأم(.49-2أ)939إفريقياوشمالأوروبافيالثانيةالعالميةالحرب

إلىالىويج!نامتدتقدالمحوردولعليهااستوأتالتيالأراضىكالتأم!24نوفمبرولحلول.الأولىالحربمراحلأثاءالمحوردولةمميص!إ

إفريقيا.شمالالحلفاءقواتغرتاحتمهرادلكوفى.السوفييتىالاتحادإلىفرنساومىإفريقيا،شمال

كا3ا*ل/لميهه3!سيمش-!صسحز؟-!؟لبنالحلالاءمئاطق!

ح!يمحأس-لمح!سس!/+حئهزءلم6!؟فاتتمتلث.خ1!غزالمحوردول! و.ا-لاأيسل!داكزص)ح!!!"*-عور،/المحوردللصمحئلهملاطق"

!ارلكياكيد----صصبم!رلورركمموصص--ف**ثا-حملإ3ص7سءكاصلمالحياددودد!تغ

س!!برؤ--1*خئر-ءص
!/لمررو!عحمىحملةالحلماءالرئيسية صصضلم!!ع!الرئيسيةالمحوردولحملة\،عص?

ص!برءف!طما-ء!3ءفنلنداع!لأالمحوردولتالدمحد؟ص-

.،!!3//1السويد-أ!لإ،،-3-

ا!سنط-في-/النرويج-،

صئممىاو/اغ!ص!الرئيسيةالمعركة*

!؟ممصلبدبدنررا؟!ج

بر!اوسلوأ

التئصأئى+كر3ثج--بر-أحأا!ممئوكهدم."
"ء3؟.ص7!?--إ!7!،لم.سنونيا!ايملأ!11ثحبمثسحمز

؟7حمحص-ح!ص

كاصل!-حص:1ؤسص11م/ا/!-ء!ء1مولبمكو

؟يرلندابراب!انيالصر!ا1لااى!!6!-ر-ارقلىلتو.-!رالاتحادال!مم!فديتي

ير----كعكاص!-لند-"؟3!1!*ادستا

4191اكأحح!مايهه!طانيايو/ساءهر.ألمانيالرليىندفمر!*ء.-ء--ى+ض!مصصص2!!!؟.أ،

-لاحسلطحمكيم3،!

6*!مميرصو-،كما!ني!.--حط!--!"جر خر7رمببىليع""!93مهـباكاصسزل!،ح!!/يغ
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مصرأ!علا6

،أيامخمسةفيوهولنداواحديومفىاستسلمت

حيثبلجيكاإلىوالفرنسيةالبريطانيةالقواتواندفعت

الحلفاءقواتكانتوعندما،الألمانيةالمصيدةفىسقطت

الطريقعليهاالألمانىالغزوقطعالشمالاتجاهفيتتسابق

ووصل،الجنوبإلىالبلجيكيةأردينزغابةعبرالخلفمن

قواتوحاصروامايو،12يومالإنجليزيالقنالإلىالألمان

بلجيكا.فيتقريباالحلفاء

،أم049ما!28يومالثالثليوبولدالملكاستسلم

كبير.خوفىالمحاصرةالحلفاءقواتاستسلامهوترك

دنكركالفرنسيالميناءتجاهتنسحبالقواتهذهكانت

الطائراتكلبريطانياوأرسلت،الإنجليزيالقنالعلى

الإنقاذأسطولتضمنوقد.القواتلإنقاذلديهاالمتاحة

آلية.وقواربصيدومراكبوعباراتويخوتامدمرات

فىالقواتمنألفا338نحوأجلتالعنيفالقصفوأمام

دنكركعنالجلاءوأنقذيونيو،4إلىمايو62منالفترة

ومعداته،دباباتهورأءهتركالجيشولكن.البريطانيالجيش

يونيو4فيدنكركفيالحلفاءقواتبقيةواستسلمت

.أم049
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الثانية.العالميةالحربمبتدئةبولنداألمالياغزتسبتمبرأول

ألمانيا.علىالحربوفرنسابريطانياأعلنتسبتمبر3

النرويج.م9كاالدنمانياألماغزتبريلأ9

وهولندا.بلجيكاألمالياغزتمايو01

وبريطانيا.فرنساعلىالحربإيطالياأعلنتيونيو51

ألمانيا.معهدنةفرنساوتعتيونيو22

نيبريطامعركةبدأتيوليو01

وملوغوسلافيا.9اليوناألمانياغزتأبريل6

السوفييتى.الاتحادألمانياغزتيونيو22

استمرالديلينيمغرادحصارالألمانيةالقواتأكملتسبتمبر8

أم4491ينايرحتى

ستالينجراد.بمحاصمرةقواته2هتلىأمرأغسطس25

مصر.فىالعلمينعندالمحورقواتبريطهانياهاجمتأمح!وبر22

.والمغربالجزائرفيالحلفاءقواتنزلتنوفمبر8

جبهةطولعلىتقاتلأنفرنساتوقعتفرنسا.سقوط

لكننفسها،عنللدفاعماجينوخطثبتتولذلك،ثابتة

لقدماجينو.خطحولالتفتوالطائراتالألمانيةالدبابات

عبراندفعوأعندماماجينوخطشماليالألمانمر

ما049مايوفيفرنساشماليوفيوبلجيكالوكسمبرج

وأرسلتيونيو،5فيفرنساضدكبيراهجوماوشنوا

الخلف،إلىفرنسيةقواتالخاطفةالحربخطةحعسب

221الثانيةالعالميةالحرب

شارعفيالمنتصرةالألمانيةالقواتسارتفرنسا،سقوطبعد

فيالالمانيةللقواتفرنساامشسلاموكانالشهير،الباريسىالشانزيليزيه

ألمانيا.لتحاربوحدهالريطانياتركقدأم049يونيو

إيطالياأعلنتالسقوطوشكعلىفرنساكانتوعندما

يونيو.01فيوبريطانيافرنساعلىالحرب

.أم049يونيو41فيباريسالألمانيةالقواتدخلت

قبل.منالعاصمةمنهربتقدالفرنسيةالحكومةوكانت

رينوأراد.مارسفىفرنسالوزراءرئيسارينوبولوأصبح

القيادةوهيئةجنرالاتهمنكثيرالكن،الحربفىيستمرأن

خسرتقدفرنساأجلمنالمعركةأناعتقدواالعسكرية

هدنةعلىجديدةفرنسيةحكومةووافقترينو،واستقال

يونيو.22في

الشمالثلثيألمانيااحتلتالهدنةشروطوبموجب

غربيالأطلعسىالمحيططولعلىوشريطافرنسامن

جوية)غاراتبليتزبلفظعرفتوالتيلندنعلىالألمانيةالجويةالغارات

لندنسكانوكان(.اليمين)إلىأم049ممبتمبرفيبدأت(،خاطفة

منمأمناليحدواالأرضتحتتجريالتىالقطاراتألفاقإلىيلحأون

ضربعنألمانياتوقفتأم149مايووفي)أعلاه(.الليليةالعارات

.الاستسلامعلىلريطانياإحبارفيالخطهةهدهفتملتإد؟بالقنابلبريطانيا
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الفرنسية.الإدارةتح!فرنساجنوبوظ!!فرنسا،

فرنسا.منالمحتلةغيرالأجزاءعاصمةفيشيوأصبحت

الحربفيفرنسيبطلوهو،بيتانهنريالمارشالوترأس

كبيرمحدإلىوتعاون،فيشيحكومةالأولىالعالمية

الألمانيةالقواتاحتلتم4291نوفمبروفي،الألمان

كلها.فرنسا

هوذلكبريطانياإلىالفرنسىالجيع!ألويةأحدهرب

فييستمرأنعلىالشعبحثالذيديجولشارل

وعرفتفرنسا،إلىالموجهةالإذاعةعبرألمانياضدالقتال

.الحرةفرنسابقواتديجولحولتجمعتالتىالقوات

تبحثسوفبريطهانياأنهتلراعتقدبريطانيا.معركة

بريطانيالكنفرنسا،سقوطبعدألمانيامعأصسلاماعن

القناللعبورالاممتعداداتهتلروأعدوحدها.حاربت

الألمانيستطجعأنوقبلإنجلترا.جنوبوغزوالإنجليزي

الملكيةالجويةالقواتيهزمواأنعليهمكانغزوها

يوليوفيبدأتالتىبريطانيامعركةوكانت.البريطانية

وفيالجو.علىللسيوةمسبوقةغيرمعركةأولام049

اللوفتوافهالألمانيةالجويةالقواتبدأتأم049أغسطس

محطاتلكن،الملكيةالجويةالقواتقواعدعلىالهجوم

الطائراتباقترابأنذرتإنجلتراساحلطولعلىالرادار

نأفىالبريطانيةالجويةالقواتومماعدت،الألمانية

تعترضها.

التيالعدوطائراتعددفييبالغجانبكلكان

خطأاللوفتوافه،الألمانيةالجويةالقواتواعتقدتأسقطها.

ضرباتهمالألمانشنثم،الملكيةالجويةالقواتدمرتأنها

لندنضربفىوبدأوا،الملكيةالجويةالقواتقواعدضد

الروحيضعفواأنيأملونكانوا.مدنيةأخرىوأهداف

تستسلم.أنعلىبريطانياويجبروا،المدنيينعندالمعنوية

الجوية)الغارةبليتزباسمالمعروفةالجويةالغاراتوكانت

وفىوالشتاء.الخريفطوالتقريباليلةكلتشن(الخاطفة

بريطانيالهزيمةمحاولاتهانهائياألمانياأوقفتأم419مايو

الجو.من

الجوية)القواتعلىهجومهبإنهاءهتلرقراروكان

الجوية.قواتهابناءإعادةعلىبريطانياساعدقد(الملكية

لأنبعدبمفيماالحربفىللغايةمهمابريطانياإنقاذوكان

منأوروبافىالحلفاءلتحريرقاعدةاستخدمالقوهذا

.النازيالحكم

الحربانتشار

نهايةفيعالميةحرباالثانيةالعالميةالحربأصبحت

البلقانجزيرةوشبهإفريقياإلىالحربوامتدت.أم149

الحلفاءقاتلكذلك.السوفييتيوالاتحادأوروباوشرقي

مأ419ديسمبروفيالبحر.فيالاخرمنهماكلوالمحور

.الحربالمتحدةالولاياتدخلت

إفريقيافىجبهاتالإيطاليونفتح.إفريقيافيالقتال

انتصارأتموسولينيوتوقعتقريبا،بريطانيامعركةأثناءفي

إفريقيا.شماليفيالصغيرةالبريطانيةالقواتعلىسهلة

أثيوبيامنشرقاالإيطاليوناندفعم0491أغسطسوفي

الشهروفى.البريطانىالصومالفيالقواتواكتسحوا

ليبيافىترابطكانتالتيالإيطاليةالقواتقامتالتالي

مصر.بغزو

ومصر.ليبياعبروفراكراعامينطوالالقتالوتراوح

وجنوبوالهندونيوزيلنداأستراليامنقوأتوقاتلت

بعيدةالمحورقواتتبقىكىالبريطانيةالقواتمعإفريقيا

تؤديسوفمصرعلىالمحورسيطرةوكانتمصر.عن

الشرقفىالنفطحقولكلمنبريطانياحرمانإلى

إلىبحريطريقأقصروهىالسوي!،قناةومنالأوسط

ديسمبرفىالخلفمنالإيطاليينبريطانياوضربتآ!ميا.

وجذبليبيا.فيالخلفإلىمصرعنلتطردهمأم049

إفريقيا،فيبريطانياقواتمنجزءالليونانإيطالياغزو

هتلرأرسل.أم419أوائلفيكانالذيالتقدموأوقف

لتساعدالصحراءحربعلىمدربةدباباتوحدات

الدباباتوحداتوعرفتإفريقيا،شمالفىالإيطاليين

إيرويناللواءيقودهكانالذيالإفريقيالفيلقباسم

أكسبتهأنالماهرةروميلترتيباتشأنمنوكان.روميل

الربيعوخلال.بهعرفالذيالصحراءثعلبالمحم

،الإيطاليونفقدهاالتيالليبيةالأرضروميلالمستعاد

إلىالمحورقواتليدفعواالإنجليزوعادمصرإلىواندفع

عبرروميلواندفع.ام429مايوفىليبيافيالخلف

بعدعلىالعلمينإلىووصل،البريطانيةالخطوط

السويس.قناةمنكم032

فىموسولينيإمبراطوريةالألمانينقذلمذلكورغم

بريطانياهزمتم1491مايووفىإفريقيا.شسرقي

وأثيوبيا.البريطانىالصومالفىالإيطاليين

ليجبرالتهديداتهتلراستخدم.البلقانفيالمال

هذهوكانتالمحورإلىتنضمكيورومانياوالمجربلغاريا

ووقعت.الأخرىوالموادوالنفطبالطعامألمانياتمدالأقطار

.م4191مارسفيالمحورمعاتفاقايوغوسلافياحكومة

وقلبتتمردتاليوغوسلافيةالمسلحةالقواتولكن

يوغوسلافيا.تكتسحأن،غاضبوهوهتلرفأمر،الحكومة

أبريل.6فىيوغوسلافياعلىتتدفقالألمانيةالقواتوبدأت

ذلكوخلاليوما،عشرأحدبعديوغوسلافيااستسلمت

أخرىأماكنفىموسولينيقواتينقذهتلركانالوقت

.البلقانجزيرةشبهمن
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وأرأدلهتلرالأصغرالشريكلعبةمنموسولينيتعب

الإيطاليةالقواتغزتأم049أكتوبروفي.غرورهإشباع

الجيعشتهزمأنوتوقعت،اليونانألبانيافيالمتمركزة

ببسالةاليونانيونوقاتل.بسهولةعدتهفيالفقيراليوناني

وفي.يواجههمكانالذيالكبيرالعدديالتفوقرغم

منجزءاواكتسحوااليونانمنالإيطاليينطردواديسمبر

ولكن،اليونانلمساعدةصغيرةقوةبريطانياأرسلتألبانيا.

الإيطاليين.لمساعدةألمانيةقوةوصلتأم149أبريلفي

القواتوانسحبت،اليونانعلىالمحورسيطرأبريلوفي

المتوسط.البحرفيكريتجزيرةإلىاليونانمنالبريطانية

المظلاتجنودمنالافهبطأم419سنةمايو02وفي

ثم،المطاراتأحدعلىواستولواكريتجزيرةعلىالألمان

محمولغزوأولهذاوكان.الألمانالجنودمنمزيدهبط

البحرفىمهمةقاعدةألمانيامنحوقدالتاريخفىجوا

مايو.شهربنهايةالمتوسطالأبيض

ويعتقدلبريطانيا.قاتلةضرباتالبلقانهزائمكانت

واليونانيوكوسلافياتحاههتلردورانأنالمؤرخينبعض

كان.السوفييتىالاتحادغزوأجللأنهلهتلر،باهظاكان

ثمانيةخلالالسوفييتيالاتحادعلىبنصرهثقةفىيتنبأهتلر

الشتاء.لحربيعدأنفيفشلولكنهأسابيع

والاتحادألمانيابرهنت.السوفييتيالاتحادغزو

للاخر،أحدهمايطمئنلاشريكانأنهماالسوفييتي

لألمانيا،رئيسيكعدوالسوفييتيالاتحادإلىهتلرونظر

شمرقيإلىتمتدأنالسوفييتيةالأطماعمنوخاف

قمححقولعلىالسيوةأيضاهتلروأرادأوروبا.

عدمميثاقوكانالنفطوحقولالسوفييتيالاتحاد

فقطمستخدماأم939سنةفىسشالينمعالاعتداء

ألمانياتكت!حبينما،الحربعنالسوفييتيالاتحادلإبعاد

أوروبا.شرقي

أكثربحريةقواعدعنوبحثبهتلر،ستالينيثقلم

الاتحادغزاأم939نوفمبروفي.اسموفييتيةالحدودلتقوية

،ام049مارسفيالفنلنديونواستسلمفنلنداالسوفييتى

السوفييتيالاتحاداستولىالصيفوفى.وحشيةحرببعد

وبدأ.البلطيقبحرطولعلىولتوانياولاتفياإستونياعلى

باربماروسابعمليةلهرمزالذيالسوفييتيللاتحادألمانياغزو

غرة،علىالسوفييتيالاتحادوأخذ.أم149يونيو22في

السوفييتي.الاتحادخطوطعبرالألمانيةالدباباتواندفعت

أحاطتالمعركةمنالأولىالقليلةالأسابيعأثناءوفي

مئاتوأسرتوقتلتالسوفييتيةبالقواتالألمانيةالجيوش

السوفييتىالشعبضرب،الألمانتقدمومع.الالاف

ومخازنالحديديةالسككوخطوطوالسدودالمصانع

وكأنوبداللعدو.مفيدايكونقداخرشىءوكلالطعام

بدأوالكنهميوليوأواخرفىالنصرنحويمضونالألمان

يخطخون.

لكنموسكو،نحوتند!أنهتلرجي!طلائعأرادت

الألمانيةالجيولقدعمفقدذلكمنوبدلأ،خطأهمهتلر

-ر؟!تت!!

)إلىالألمانيةالمعداتوتحطمت.الألمانيالجيشتقدمإيقافعلىوالشعبالسوفييتىالجيمقوعزيمةالشتاءفصلمنكلتعاودالسوفييتيالاتحادفي

مبنى.إلىمبنىمنالألمانالسوفييتالجنودحارباليسار()إلىستالينجرادحرائبوفيالجليد.لتخترقالأمامإلىدفعهامنبدلاوكاناليمير(،
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ص-ضسرير!

عبرإليهايشصماعلىتعتمدبريطمانياحياة:كاتليا.بريصاأإلىالمجرةالسف!تغرقالأطيخطالعواصطتثانت،الأطلسيالمحيطمعركةفي

ألمانيةغواصطضابطيرىاليسار،دالى.هدفصبحتاالمحيطس!!علىطمتوقدألماسيةعواصةاليمينإلى.الشماليةأمريكامنالأطلسيالمحيط

طوربيد.لإطلاقيستعد

القرمجزيرةشبهنحووجنوبالينينغراد،نحوشمالأالمتجهة

فيالوقتيفقدونالألمانكانوبينماالأسود.البحرعلى

التقدموتباطأ.جديدةقواتستالينأحضر،القواتنقل

فىكييفمدينةأخذواالألمانأنرغمسبتمبرفيالألمانى

الدباباتوأصبحتأكتوبرفيغزيرمطروسقط،الجنوب

الطين.فيعالقةالألمانيةوالمدفعية

وبدأوالينينغرادأخضئالألمانأم149نوفمبروفي

فىموسكوضواحىالقواتووصلتموسكو،يحاصرون

م04إلىهبطتقدالحرارةدرجةوكانتديسمبر،أوائل

وكانتمبكرا.عاديغيرقارسشتاءوبدأالصفرتحت

الصقيع.منوتعانيالدافئةالملابستعوزهاالألمانيةالقوات

وأنقذ،القارسالبردذلكفىوأسلحتهمدباباتهموتحطمت

السوفييتي.الاتحادالشتاء

معركةتكعسبسوفألمانياكأنبدا.الأطلسىمعركة

أغرقتوقدام429سنةإلى0491ممنةمنذالأطلسي

البحريةالحلفاءبضائعمنالأطنانآلافال!(اليوقوارب

خطرعلىتدريجياتغلبواالحلفاءولكنشهر.كلفى

السونارالمسمىالرادأرواستخدمواال!أ(اليوقوارب

وضربت.الألمانغواصاتعنللكشف)الصكموتي(

كانتعندماال!(اليوقواربالمدىالبعيدةالطائرات

الحلفاءكانم4391منتصفوفيأصسطح.اعلىتظص

يعوضواأنالألمانيستطيعممابأسرعالقواربتلكيغرقون

الأطلسي.أزمةتجاوزتموبهذا،يفقدونما

عالمياصراعاتصبحالحرب

بريطانيادخولمعإما،الحربالكومنولثأمدخلت

.بعدهأوام939سبتمبر3فىالحربوالهندونيوزيلندا

العاشرفيوكنداسبتمبر6فىإفريقياجنوبذلكفعلت

ضمنهامن،كثيرةمستعمراتوأرسلت،نفسهالشهرمن

لهذاقواتالإفريقيةوالمستعمراتالغربيةالهندجزر

.الغرض

فرانكلينالأمريكيةالمتحدةالولاياترئيسأعلن

غالبيةاعتقدتلقد.المتحدةالولاياتحيادروزفلت

يظلأنيجببلدهمأنالمتحدةالولاياتفىالشعب

الأمريكيينمنكثيرالكن.الثانيةالعالميةالحربعنبعيدا

منوأخرونروزفلتوبحثالحلفاء،انتصارفييأملون

،الحربإلا،مساعدةكلالدوليالتدخلمؤيدي

المحورانتصارأنيرونكانوأالمحور،تقاتلالشللأم

انعزاليةيرونالذينأما،مكانكلفىللديمقراطيةمهدد

للأمالمتحدةالولاياتمساعدةعارضوافقدأمريكا

المتحاربة.

تدريجياوجنوبهاالشماليةأمري!صاأقطاركلأعلنت

المتحدةوالولاياتوكندأالبرازيللكنالمحور،علىالحرب

المتحدةالولاياتأدتلقد.قواتأرسلتالتىهىفقط

الحلفاء.نصرفيرئيسيادورا

يأملروزفلتالرئيسكانوالتأجير.الإعارةقانون

التىالدولتمدبأنالمحورالمتحدةالولاياتتهزمأنفي
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الحربيةوالموادوالطائراتوالدباباتبالسفنتقاتلهم

ماتصبحأنالمتحدةبالولاياتروزفلتوأهاب،الأضى

الديمقراطية.موئلأسماه

دونالحيادقوانينحالتالثانيةالعالميةالحربومع

مجلسغيرماوسرعان.المتحاربةللأمأسلحةبيع

وفرنسا.بريطانيايساعدلكىالقوانينالأمريكيالنواب

أسلحةالمتقاتلةالأمتشتريأنجديدقانونوسمح

بريطانياأصبحتم0491سنةأواخروفينقدا.بالدفع

قانونروزفلتواقترحلجيشها.ماليادعماتملكلاتقريبا

تؤجرأنالمتحدةللولاياتيسمحالذيوالتأجير،الإعارة

تقاتلدولةلأيوأسلحةومعداتخاماموادتعيرأو

مارسفيالقانونعلىالكونجرسووافقالمحور.

بليون05مجموعهمادولة38وتسلمتأم،419

وذهبوالتأجير.الإعارةقانونبندتحتمساعدةدولار

البريطانيةالإمبرأطوريةإلىالمساعدةنصفمنأكثر

السوفييتي.ألاتحادإلىتقريباوالربع

!طألمانياوليمستاليابانكانت.اليابانيالهجوم

الثانية.العالميةالحربفيالمتحدةالولاياتأقحمتالتى

الصين،فيمرابطةاليابانيةالقواتكانتام049ففى

تقطعأنأليابانقررتالاستسلامعلىالصينولإرغام

اسيا.شرقيجنوبمنالصينإلىيصلالذيالمددكل

جنوبفيالغنيةالمصادرلهاتكونأناليابانأرادت

بناءعنالعسكريوناليابانقادةوتحدثآسيا،شرقى

فىالمشتركةللرفاهيةالأعظمالمجالأسموهاإمبراطورية

آسيا.شرقىجنوب

جنوبفياليابانتوسعالمتحدةالولاياتعارضت

اليابانيةالقواتواحتلت،أم049سنةفياسياشرقى

(.وفيتناملاوسمنجزءاليوم)وهىالصينيةالهندشمال

منالصادرأتالمتحدةالولاياتقطعتذللثمقابلوفي

الموادوبعضالمعادنوفضلاتوالنفطالخردةالحديد

التوتروازداد،اليابانعنالأخرىالمهمةالخامالصناعية

سنةفىالصينيةالهندباقياليابانأخذتأنبعد

سحبالمتحدةالولاياتحكومةمنعتثمأم،419

أمريكا.مصارفمناليابانيةالأموال

فياليابانلوزراءرئيساتوجوهيديكياللواءوأصبح

آخرونعسكريونوقادةتوجووقررام149أكتوبر

المحيطفيوالدنماركيينوالإنجليزالأمريكيينمهاجمة

الولاياتأسطولتحيمضرورةمنتيقنوأفقد،الهادئ

.القويالمتحدة

ضربتإنذار،وبدونام149ديسمبر7وفي

بيرلفيالراسيالمتحدةالولاياتأسطولاليابانيةالطائرات

كبيرانجاحاهاربربيرلقذفكانلقد.هاوايفىهاربر

فيكبيراعجزاأحدثفلقد،لليابانالأمرأولفى

علىولكنه،الطائراتمنكثيراودمر،الأمريكيالاسطول

الولاياتجرفلقدلليابانمميتأنهثبتالبعيدالمدى

.الحربإلىالمتحدة

والحلفاءوبريطانياالمتحدةالولاياتأعلنت

.ام149ديسمبر8فياليابانعلىالحربالاخرون

ألمحور،علىالحربالصينأعلنتالتالىاليوموفي

فيالمتحدةالولاياتعلىالحربوإيطالياألمانياوأعلنت

الجويالهجومأدى

هاربربيرلعلىالياباني

الولاياتدخولإلى

الحربالأمريكيةالمتحدة

في7وذلكالثانيةالعالمية

.ام419سنةديمعممر

الجويةالغارةشلتوقد

الأسطهولاليابانية

المحيطفىالأمريكي

غضونففي.الهادئ

منأربعغرقتساعات

الأمريكيةالحربيةالبوارخ

فيراسيةكانتالتى

كماهاربر،بيرل

02،نحوحطمت

طاثرة.
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صراعاالثانيةالعالميةالحربوأصبحتديسمبر،11

شاملا.

إفريقياوشمالأوروبافيالحلفاءهجوم

سنةأواخرفىأوروبافىالحلفاءهزائمانتهت

فيالألمانيالتقدمالسوفييتيةالقوأتأوقفتفلقد.أم149

عندأكبرانتصاراوكسبت،أم429فيأوروباشرقي

إفريقياشماليالحلفاءوغزا.،4391سنةفىستالينجراد

ما439سنةفىتستسلمأنإيطالياوأجبروأأم429سنة

سنةفرنساشمالىشاطئعلىالحلفاءقواتوانتشرت

الحلفاءهجوموأجبر،التاريخفيغزوأكبرفيم4491

سنةفىتستسلمأنعلىألمانياوالغربالشرقفى

.ام459

قادةوستافيوروزفلتتشرتشلعرف.الإستراتيجية

بالثلاثةالثانيةالعالميةالحربخلالالكبرىالثلاثالقوى

العسكريونومستشاروهمالكبارالثلاثةخططلقدالكبار.

وروزفلتتشرتشلعقدالمحور.هزمتالتىالاستراتيجية

فقدستالينوأما،العامةالاسترأتيجيةحولكثيرةمؤتمرأت

استشارماونادراالحربفيالسوفييتمجهودوحدهأدار

الحلفاء.

في،الأمريكيةالعاصمةواشنطنفياجتماعفي

الحربأنعلىوروزفلتتشرتاثملاتفقأم149ديسمبر

غزوإلىيحتاجهذاوأنأولأ،تكعسبأنيجبالأوروبية

المهمةلتواريخ

يرفبرا

يوما1

يوليو

يوليوأ

سبتمبر

سبتمبر

يونيو

يوليو2

ديسمبر1

بريلأ03

يوما7

(م5491-491)3إفريقياولثمالأوروبافي

مشاليمجراد.فيالألمانية91القواآخراستسلم

إفريقيا.شمالفيالمحورقواتاستسلمت

السوفييتيةالمدينةقربهحوماألمانيافتحت

كورسك.

صقلية.الحلفاءقواتغزت

للحلماء.سراإيطاليااستسلصت

لإيطهايى.سايرلو،عندالحلفاءقواتنزلت

لعزوالمحدداليوم!ىلورمنديا4لحلفاءأ!يقواتنزلت

فرنسا.شمال

هتلى.لاغتيالمحاولةلشل

معركةفيالمتحدةالولاياتقواتالألمانضرب

البلغة.

بمبرلينفىهتلرانتحر

ريمص،فيللحلماءشرطأوقيددونألمالياامشسلمت

أوروبا.فيالتانيهالعالميةالحر!منهيةفرنسا!ى

وهم،عامةبصورةالحلفاءاستراتيجياتوصعواالدير!الكبارالثلانة

د.روزفلتوفرانكليناليسار()إلىالسوفييتياشعي!استاليرجوريص

تشرتشلونستوناليمينوالى(،الوسط)فيالمتحدةالولاياترئيس

لريطهانيا.ورراءرئيس

للحليفتينالعسكريونالقادةوكون.أوروبالغربيالحلفاء

الأفكارلتبادلمشتركةحربأركانهيئةالغربيتين

تشرتشلللحلفاء:السيالمسيونالقادةواعتمد،والمعلومات

مستشاريهمعلىكبيرحدإلىوستالينوروزفلت

الكبار.العسكريين

الحربأثناءالكبارالثلاثةبينالرئيسيالخلافكان

يحثستالينكان.أوروبالغربالحلفاءبغزويتعلق

فيثانيةقتالجبهةيفتحاأنعلىدائماوتشرتشلروزفلت

علىقدرتهاتحطيمإلىتهد!كانتألمانياضدالجويةالحرب

الأمريكية71ليمثلالقسابلقاذفاتوقامت،الحربالىالاستمرار

الصناعية.الأهدافمنوعيرهاالحديديةوالسككالمصانعبضر!
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وفيأوروبافيالثانيةالعالميةالحرب

ما49-5ا349إفريقياشمال

منشوينبعدأم439مايوفيإفريقياشمالفيهزموهاأنبعدأوروبافىالمحوردولالحلفاءهاجم

الشرقمنالهجماتوأجبرتفرنسا.شماليفيالحلفاءدزلأم441يونيووفي.صقليةعزو

.ام549مايوفيالاستسلامعلىألمانياوالغرب

الجبهةعنالألمانيةالقواتيبعدثمومنأوروبا،غربى

،الفكرةوتشرتشلروزفلتمنكلوأيد.المسوفييتية

الأمريكيونوكان.ووقتهالغزومكانحولاختلفالكنهما

رأىبينما،مايمكنبأسرعفرنساشماليفىالنزوليريدون

أمرمستعدينالحلفاءيكونأنقبلفرنساغزوأنالإنجليز

وأخذأولآإيطالياغزوتشرتشلحبذذلكمنوبدلأ،مميت

الخطة.بهذه

ما419أغسطسفىأولأوتشرتشلروزفلتتقابل

ميثاقوأعلنانيوفاوندلاند،ساحلعلىسفينةظهرعلى

وبريطانياالمتحدةالولاياتتبتغيهعمابيانوهوالأطلسي

روزفلتاتفقهاربرلبيرلاليابانيينغزووبعد.الحرببعد

،اليابانمنخطراوأكثرأقربألمانياأنعلىوتشرتشل

الشديدالضغطمنللتخفيفالثانيةالجبهةفتحعلىووافقا

ألمانيا.هزيمةعلىوركزا،السوفييتيةالقواتعلىالواقع

الدارفيوتشرتشلروزفلتتقابلم4391ينايروفي

فيصقليةجزيرةغزوعلىووافقا،المغربفىالبيضاء

شمماليمنوالإيطاليينالألمانطردبعدالمتوسطالبحر

فقطيقبلونالحلفاءأنروزفلتأعلنالمؤتمروفىإفريقيا.

الحلفاءدول!

ما49ء-2411ألمانعا!

الاحرىالمحوردولرز"/؟بر/!

المحتلهلمدإط!وازرى؟ا

الحياددول!

الرئيسيةالحلفاءحملة-

الحلفاءتقدمحد-

المحوردولتقدمحد-ص

الرئيسيةالمعركة
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الحي!سياراتقافلةوكالتطويلا،كفاحاكانتإيطاليافيالحملة

قوية.ألمانيةدداعاتأممامتتقدمأعلاه

وأيدهالمحور،قوىمن)كاملا(مشروطغيراممتسلاما

تشرتشل.

نوفمبرفىأولأستالينمعورزفلتتشرتشلوتقابل

الكبارالثلاثةناق!حيث،بإيرانطهرانفيأم439

سنةربيعفىلفرنسامشتركوأمريكيبريطانيلغزوخططا

علىألمانياقاربتحينإلاثانيةمرةيتقابلواولم،أم449

وتشرتشلروزفلتاجتمعام49ءفبرايروفيالانهيار.

،القرمجزيرةشبهفيسوفييتيةمدينةوهييالطافيوستالين

ألمانيامنمنطقةبلادهممنللدكليحتلأنعلىواتفقوا

رابعة.مسطقةتحتلأنفرنساعلىوكان،الحربانتهاءبعد

فىحرةيسفبانتخاباتأنستالنضمنيالطامؤتمروفى

،الحرببعدأوروباشمرقيفيالأخرىوالأقطاربولندأ

أبريلفيروزفلتوماتبعد،فيمابوعدهيفلمولكنه

يالطا.مؤتمرمنشهرينبعدأم459

الألمانالسوفييتيةالقواتضربت.السوفييتيةالجبهة

القوأتودفعتأم،149ديسمبرفيموسكوخارج

موسكومنكما06نحوالخلفإلىالغزأةالسوفييتية

مثلماموسكومنقريبينالألمانيعدولمالشتاء،خلال

انتعاشفإنذلكورغم.ام149ديسمبرفيكانوأ

عاودأم429ربيعففيالأمدبمقصيركانالسوفييت

قدماومضوا،القرمجزيرةشبهواكتسحواالهجومالألمان

وأمرالقوقاز،منطقةفيالسوفييتيةالنفطحقولتجاهشرفا

ضغطهفىيمضيأنباولوسفونفريدريشالجنرالهتلر

الان)اسمهالمستالينجرادمدينةعلىويستولى

أشهرخمسةمدةوحشيةمعركةوبدأتفولجاجراد(،

كانسبتمبروفي.أغسطسأواخرفىستالينجرادحول

قلبفيبالايدييشتبكونوالسوفييتالألمانالجنود

المدينة.

منينسحبأنالإذنباولوسالتمسالشتاءقدومومع

وعاودت،يقاتلوأنيبقىأنأمرههتلرلكنستالينجراد،

وفىنوفمبر.منتصففيمضادأهجومااسموفييتيةالقوات

اللوفتوافهووعدت،باولوسجيشحاصرتواحدأسبوع

ولكنالجو،منالجيشتزودأن(الألمانيةالجويةالقوات)أي

الالافيتجمدكانيومكلوفي،أنزلتقليلةإمدادات

مأ!43فبرأير2وفي.جوعايموتونأوالألمانالجنودمن

ستالينجراد.فىالألمانيةالقواتأستسلمت

فى6وذلكألمانيا،علىللهحومالىداليومفيفرنساشماللىلورمندياشاطئنحويتتابعودوهمالحلفاءمشاة.الشاطئعلىالإنزالعمليات

يأتقاومتستطئأنالساحلطولع!بنيتالتىالألماليةالدلاعاتبأنيمتخرهتلروكان.التاريحفىلحريغروأكبرهذاوكان.أم449يونيو

قوله.فىمخطاكادأنهتبتولكى؟هجوم

!

-



خمسةفيالحلعاءقواتأنزلأم449يونيو6فيحدثالذينورمندياغزو

وفى.الحريطةفيرمورهابأسماءالمواقعهذهظهرتوقد.الحتماطععلىمواقي

الأررق،بالخطالمطوقةالاراضيعلىالامشيلاءالحلفاءامشطاعأ!بوعخلال

الحربتاريخفيتحولنقطةستالينجرادمعركةكانت

نحوواسروماتشرقا،ألمانياتقدمأوقفتإذ،الثانيةالعالمية

منكبيرعددماتكما،الألمانيةالقواتمنألف003

أيضا.السوفييتالجنود

شسمالفيهزيمةالألمانأصابتإفريقيا.شمالفي

صيففيستالينجراد.عندهزيمتهموقتنفسفيإفريقيا

روميلبقيادةوالإيطاليةالألمانيةالقواتواجهتأم429

اللواءوكانمصر.فيالعلمينعندوحلفاءهمالبريطانيين

يقودانمونتجمريلو.بيرناردوالفريقألكسندرهارولد

إفريقيا.شمالفيالبريطانيةالقوات

مأ429أغسطسأواخرفىبالهجومروميلقام

الهجومالإنجليزوأوقف،العلمينجنوبالحلفاعلمعلى

فىروميلخطةتفاصيلببعضسراعلموالأنهم

لكنعاجلامضاداهجوماتشرتشلوطلب،المعركة

يكونأنقبلالمعركةإلىيندفعأنرفضمونتجمري

العلمين،إلىمونتجمرياندفعأكتوبر23وفيمستعدا.

وانسحبتنوفمبر،أوأئلفيالعدوخطوطواخترق

.بقوةيتعقبونهموالبريطانيون،تونسنحوالمحورقوات

نقطةستالينجرادمعركةمثلالعلمينمعركةوكانت

سلسلةالحلفاءأنهىالمعركتينكلتاففى،الحربفيتحول

هتلر.انتصارات

الفرنسيةالمستعمراتالحلفاءغزاالعلمينمعركةبعد

الجنراليقودهاالحلفاءقواتونزلتإفريقيا،شمالفي

والمغربالجزائرفىالمتحدةالولاياتمنآيزنهاوردوايت
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صدهيحاطبوهونورمندياغزوعمليةقائدآيزنهاورد.دوايتالجنرال

الخطوطوراءأفرادهايهبطأنقبلسعيداحظاالمطلاتلفرقةويرحو

الحليفة.القواتلإنرالحددالذياليومفىفرسافيالألمانية

شمالفىفيشيقواتوقاتلت،أم429نوفمبر8في

جانبإلىذلكبعدانضمتثم،أياملعدةإفريقيا

الحلفاء.

ثمومنتونسإلىسريعاالتقدمفىيأملونالحلفاءكان

إيطاليافيبلادهافيقواعدهاعنالمحورقواتيفصلون

واحتلتأسرعبشكلتحركتألمحورقواتلكن.وصقلية

واشتبكت،للمعركةروميلاستعدوهناكأولأ.تونس

فبرايرفيالألمانمعمعركةفيأولأالأمريكيةالقوات

القواتروميلوهزم.بتونسالقصرينممرقربم4391

الحلفاءقواتولكنشرس،قتالفىالخبرةعديمةالأمريكية

فيالمحورقواتبقاياواستسلمت،ذلكبعدتماسكت

إلىقبلمنعادقدروميلوكانمايو،فيإفريقياشمال

الحلفاءحصلإفريقياشمالمنالمحورقواتوبتطهيرألمانيا.

أوروبا.جنوبغزومنهايمكنقواعدعلى

طردبعدصقليةلغزوالحلفاءخططلقدإيطاليا.غزو

سفنالمحورطائراتوقذفتإفريقيا.شمالمنالمحورقوات

ذإ،صقليةفيقواعدمنالمتوسطالبحرفىبالقنابلالحلفاء

كانوا،كمالسفنهمامناالمتوسطالبحريكونأنالحلفاءأراد

أنهكتهاالتيإيطالياهزيمةمنصقليةغزويمكنهمأنيأملون

منها.وإخراجهاالحرب

طولعلىآيزنهاورقيادةتحتالحلفاءقواتونزلت

والثشبكت،أم439يوليو01فيالجنوبىصقليةساحل

وغادرت،الألمانيةالقواتمعضارقتالفييوما93طوال

أغسطس.17فيصقليةالألمانيةالقواتآخر

الغازفيالحلفاءقوات-الحلالاءمنطقة"

الحلفاءإنزالموقع-للغزوالقواتتجمع!

مدر!المحوردولمنمحتلةمناطى!

رركالأنيابريطا.+صصه!نلىن

ءبورت!ممماك!كمورحا!!!،\ ك!-/33صححس+لامبثوى

ححص-هـير!!لم؟

*بهميورتاولآع!/كا

*ى!لا!لألأ!ارتماو!دخير!إ

!:لألاع؟!لإأ؟برء!

2*!91!ص،\+-++قي-!كا

لا!"-+كاءىع؟!!/،

بممير!:ر.ح!7كاع-ضس!3!ء!؟؟*!وع/!أجىل!ض

جمدحبركيهرر،!كاكاءلمء؟عا!بر!لآ!يرقى!رزىأبريءترلاا؟ء،

تج!!زرى؟ع-./?:ءكا!كا!ء/؟كااشنج!عءلإيز/بر

برءلحلإع،كا!!،/،كاععءرز،!ير/1؟ير

حزرأ!/!يم-ء*تر؟ص13بر،!اولأكا!ءلم؟كاكا!يه!ع!لم

المزرال!3كور!اء!يهمالأكا*ألأ!بئسضلأكافي!%!ننزرزر-ش،ع؟!ع؟جكاشلإلأ!7،

اء!لأءكا!،لايركا؟4كاي،كا،عدعا؟!؟رلأا%رربرء؟؟!!!ا+لأ!!ىير؟عع3ءزر
كأيولأ!كاا!؟كا!ىقي؟،3!11ع

كاعالاوئرءثؤومث!ثبماى،!عع%ي!كانمتكلقئه!آي/كا1؟؟فيثنبع"؟

؟ج-!ر4-خع?كا؟!ءضصزر-ي!خض!كا!!-ءكاءاكأي!ورير؟

برعع-/كاو-يرتر"،؟الآلآزر!!ى!ع؟علأع*!ع؟لم،عكاا/يى3ء،؟س1،ع؟!ع-ا؟/ير!، بر!سيرير!*ق-كاكا،!!!%3كاكالمى"يرزر!:كلك!؟.عسلمل!عكا-كاقوورز!؟!لآكالح،؟*!يرى!

3كا-ل!كا،/عكاكاكا"!!ع-؟ى؟عكاكاءآ!بر!/-!يخ:كاكاكا؟-؟اإ-كا!*ا!لم،؟ير4!ء!؟ع!كأير،

كا،كاكاكاى!كا"ء؟؟ل!!كاعاكا*،دجكاعكاىكابر"لآس،؟كاج!ىا!اكالآ3كا/يرء!جيردكاعلأئن!كيش!ثبثبههلاترلح1/

كا*لآض-كاقي!ش!ئو،كا!!ير!يرإبر!كا-!كا،//،?ا،ىلإكأورل!؟ااكا/!كاوءىءء!!ء/ءيربنكارزعا!لم!ء؟ورا!!ىعيرىى1ثرجكا؟،ءكا

لآ؟كا!كاع7خإعلمكاكا؟*عء7خءىكاىتج-كاقيفيىبن،ا!نجلمى؟ير!احعخثر!-ىبر!?!،؟3!كا؟شكاكافى؟ء\تريرع؟ا!3عإلمقي،ع"بز*جخع!بركألمكالآبنيركأ!3هش
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مأ439يوأجو25فيالسلطةمنموسولينيوعزل

المظليينلكنالإيطهاليةالحكومةوسجنته،صقليةغزوبعد

المشيرالجديدإيطالياوزراءرئيسوبدأأخيرا،أنقذوهالألمان

وكانالحلفاء،معسريةمحادثاتبادوجليوبييترو

معركةأرضتصبحأنإيطاليايمنعأنيأملبادوجليو

سبتمبر.3فيإيطالياواستسلمت

فىدنكركعنالجلاءبعد.الصفع)ساعةدييوم

وفيفرنسا.إلىللعودةخطةبريطانيابدأتام049سنة

غزومناقشةالمتحدةوالولاياتبريطانيابدأتأم429سنة

الصيفذلكوفي.الإنجليزيالقنالعبرواسعمدىعلى

الغزاةوواجه.القنالعلىالفرنسيدييبميناءالحلفاءغزا

دييبغزووأقنع،ثقيلةخسائروتكبدواقويةمائيةدفاعات

النجاحفرصةلأنمفتوحةأحراشفىللإنزالالحلفاء

ميناء.فىالإنزالمنأحسن

فرنساساحلشماليفيالحلفاءمنغزواالألمانوتوقع

يأفىمتاكدينيكونوالملكنهمأم،449سنةفي

سماهاالتحصيناتمنسلسلةهناككانتفقد،ناحية

هتلروأوكل.الساحلطولعلىالأطلسىحائطالألمان

القنالطولعلىالألماندفاعاتتقويةمهمةروميلإلى

والأحراشالمياهولغممدفعيةروميلوأحضر،الإنجليزي

فيكاليهقربقواتهمالألمانوركز،الشائكةالأسلاكومد

نأخططواالحلفاءلكن،الإنجليزيالقنالمنجزءأقرب

تسمىفرنساشمالىمنطقةفىالغربإلىبعيداينزلوا

يا.نورمند

يومام449يونيو5الموافقالاثنينيومالحلفاءواختار

أجبرتهمالعاليةالأمواجلكننورمنديا،علىللهجومالصفر

2؟007نحوعبرالليلوأثناءيونيو6حتىتأجيلهعلى

كاسحاتومضت،القناةجنديألف176وسفينة

قواتونزلت،الألغاممنالمياهتطهرالأمامإلىالألغام

الجسورعلىواممتولتالألمانخطوطخلفالمظليين

السفنفتحتالفجروفي.الحديديةالسككوخطوط

صباحا5.6الساعةوفي،الشواطئعلىالنارالحربية

طولهاجبهةفيالشاطئعلىالمتحالفةالقواتاندفعت

التاريخ.فيمحمولبحريغزوأكبرفيكم001

واتجهالأمر،أولببطءالحلفاءقواتوتقدمت

سيئةحالةفىكانالذيالميناءلمحاصرةغرباالأمريكيون

كانالتيكايينأمايونيو.27يومشيربورجميناءوهو

81يومسقطتفقدالصفر،يومإسقاطهايأملونالإنجليز

خطوطعبرنهائياالحلفاءاندفعيوليونهايةوفييوليو.

فسيحة.ارضفيالألمان

فتحتأم449يوليو25فى.الراينإلىالاندفاع

سانتقربالألمانجبهةفىثغرةللحلفاءالقنابلقاذفات

الجيشواندفع.كم08بنحوشيربورجشرقيجنوبلوي

.سجورجالجنرالقيادةتحتالمتحدةللولاياتالثالث

الألمانالحلفاءطردأغسطسوخلال،الثغرةهذهعبرباتون

قنابلقاذفاتوضربتفرنسا،غربيشمالمعظممن

المنسحبين.الألمانالحلفاء

91وفي.باريسنحوشرقاباتونجيع!ومضى

فأمرالألمانيةالقواتضدباريسأهلثارأم449أغسطس

تنفيذفيتأخرواجيشهلواءاتولكن.المدينةبهدمهتلر

الحرةفرنساقواتفيهابماالحلفاءقواتوحررتالأمر،

أغسطس.25يومباريس

فيالحلفاءقواتنزلتام449أغسطسمنتصففي

،الروننهرواديعبربسرعةواندفعتفرنسا،جنوبى

الألممانيةالحدودتجاهشرقاالأثناءهذهفييتجهباتونوكان

وفي.دباباتهوقودنفدأغسطسآخروفى.الراينونهر

بيرناردالمشيريقودهاالتىالإنجليزيةالقواتكانتالشمال

فيأنتوربوتحاصربلجيكاتكتسحمونتجمريلو.

عبرلنقلهمجوامحمولةلعمليةالحلفاءوخططسبتمبر.4

خلفمظليألف02إنزالتمسبتمبر17وفي.الراين

سوءلكنهولندا،فىالجسورعلىليسيطرواالالمانخطوط

إنزالهمعمليةعطلتالأخرىوالمشاكلالجويةالأحوال

سنةحتىينتظرأنلابدألمانياعلىالنصرأنواضحاوكان

.م4591

هتلرلكنهزموا،أنهمالألمانيالجيشلواءاتوعرف

ديسمبر61وفي.أخرىلمعركةالمتداعيةمواردهجمع

عليهمفاطبقواالأمريكيينالألمانيةالقواتفاجأتم4491

تحركهمأثناءالحلفاءبقواتالاريسيونرح!عندمالداالفرحجنون

حررتلقد.أم449أغسطص26فيالشانريليزيهشارعفي،لسيارات

دامتلفترةلهاالمارييراحتلالبعدالتاريخلهذاالسابقاليومفي!اريس

.سنواتأربع
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المستخدمةالأسلحة

الثانيةالعالميةالحربفي

نظيرلابريطانيةمقاتلةطائرةكانتالالمبتفاير

وكان.الثانيةالعالميةالحربفيأستعملتلها.

سرعتهبسببمشهوراالطائراتمنالنوعهذا

فيسريعمعدلولهالمناورةعلىوقدرته

الاسبتفايركانتالخصائصوبهذه،الارتفاع

الآلمانية.المقاتلاتأنواعمنكثيرعلىشفوق

علىالامحبتفايرساعدتام49"عاموفي

اليسار)إلىبريطانيا.معركةفيألمانياهزيمة

.(أالاممبتفاير-صورة

قاذناتمنكانتأبي-7طائرات

علىاستعملتالتىالأمريكيةالقنابل

الثانيةالعالميةالحربفيواسعنطاق؟3لم

فيشهرةذاتأصبحتقدوكانت*ا

ألمانيا.علىالنهاروضحفيالإغارة3س

القلاعالطائرأتهذهعلىاولطاطلق

الثقيلةدروعهاسمببلره

طائرأتوكانت.الكثيرةومدافعها

71س!ص7

رشاشا.مدفعا31تحمللي!كا!أ

الحربفيالقتالفيرئيمسيادوراأدتالدبابات؟ءد7

منخاصبشكلألمانيااستفادتوقد.الثانيةالعالمية-"3!برسبم!كاكاكا-و"لا!ص/!"كا

وفىالنار.وإطلاقالتمقلعلىالدباباتقدرة!!ءكادصع"س"؟ا!-"ءصعءى-علا3

حشدتقدألمالياكانتالأولىالألمانيةالانتصمارأت

وهشمتهاالأعداءخطهوطبهاوهاجمتدباباتها،!ءلملم

الدلابةوهيالألمانيالنمروعرفت.فجائيةبهجماتكا"!3

نأمدأفعهاتستيمثقيلةدبالةبأنهااليمينعلىالتي!!?!!7*،م!.لألا!سص"س

الحلفاء.دبالاتمنأيعلىتتغلب

وقدرئيسيا.بحرياسلاحاالتانيةالعالميةالحر!خلالالحريةالبوارجمحلحلعائممطمارالواقعفيهيالطائراتحماملة

التمويهيوالرسم.الهادئالمحيطفيالمعاركمنكثيرفيمهيمةأدواراالطائرأتحاملاتعلىقواعدهامنالطهائراتأدت

بالتحديد.مسارهاتعرفأنالعدوغواصاتعلىالصعبمنجعلأدناهواسبالأمريكيةالباخرةعلىالمشظماعير

ا،

ئ!ي!مم
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كانالألمانلكن.ولوكسمبرجبلبصافىأردينزغالةفي

أوقفأسبوعينوخلالوالوقودالقواتينقصهم

وعرف،بلإظفيالمويزنهرقربالألمانتقدمالأمريكيون

بسبب)الانبعاج(البولجمعركةباسمالأردينزهجوم

الخريطة.علىالمعركةلأرضالمنبعجالشكل

معركةفيالسوفييتيالنصرأنهى.السوفييتيالتقدم

ينايروبعدأوروبا.شرقىفيالألمانيالشقدمستالينجراد

الوراء،إلىببطءالألمانالسوفييتالجنودد!أم439

وتجاوز،أم439سنةفىالسوفييتيةالقواتحالوتحسنت

الإمداداتوتدفقتلها،المواجهةالألمانيةالجيوسقعددها

،المتحدةوالولاياتبريطانيامنالسوفييتيالاتحادعلى

الحربي.للإنتاجأوضاعهاالسوفييتيةالمصانعوكيفت

يوليوفيالهجومعاودواالألمانفإنذلكورغم

نحووجمعوا،كورسكالسوفييتيةالمدينةقربم،4391

السوفييتيةالقواتوبقيت،المعركةفيدبابةآلافثلاثة

التارلدمرتفىالمعاركأعظممنواحدةوفي.تنتظرهم

والطائراتللدباباتالمضادةوالمدافعوالدلاباتالألغام

باقىلينقذالهجومهتلروأوقف،الألمانيةالدباباتالسوفييتية

أ!يفاأثناءببطءأسسوفييتيةاالقواتثتوتحر.دباباته

هجومأنهى،ام449ينايروفيأم439!شةفيوالخريف

،أم419سبتمبرفيبدأالذيلينينغرادحصارسوفييتى

نحوومات،الحديثالتاريخعفىحصارأطولذلكوكان

بمسببمعظمهمالحصارخلاللينينغرادأهاليمنمليون

أبدا.تستسلملمالمدينةوأعنوالتدفئةالطعامفيالنقص

هاجمت،بقليلنورمندياغزوبعدأم449يونيووفى

يوليوأواخروفىكم،072طولهاجبهةعلىمشالينجيوشر

بولنداجيمقوثاروارسو،ضواحيالسوفييتيةالقواتوصلت

أغسطس،أولفيوارسوفيالألمانيةالقواتضدالوطني

بولندا.لمساعدةتهبأنرفضتالسوفييتيةالقواتولكن

ربماالذيالوطنيالجي!شيضربواأنللألمان!شالينوسمف

بعدبولندافيشيوعيةحكومةلإقامةخططه!ميقاومكان

أكثرومات،شهرينبعدالوطنىالجيحشواممتسلم،الحرب

القواتودخلتوارسو،ثورةأثناءبولنديأفأ002من

.أم49ءينايرفيوارمعوالسوفييتية

رومانياإلىالسوفييتيةالقواتاندفعتذلكأثناءفي

خريففيويوغوسلافيااليونانمنالألمانوطردوبلغاريا،

حتىالمجرعاصمةبودابعستفيبقوالكنهمأم،449

الجنوديدفىالنمساعاصمةفييناوسقطت،أم459!راير

القواتاحتلتالأثناءتلكوفى،أبريلفيالسوفييت

تقريبا.أوروباشرقيكلالسوفييتية

علىالنهائىنصرهمالحلفاءبدألقدأوروبا.فيالنصر

السوفييتالجنودوصلحين،أم459سنةأوائلفيألمانيا

واحتلتيناير،فيبرلينشرقىكم65بعدعلىالأودرنهر

أوائلفيالرايننهرطولعلىلهامواقعالحلفاءقوات

.مارس

الألمانمنهولنداوالكنديةالبريطانيةالقواتطهرت

الأمريكيةالقواتوتسابقتألمانيا،شمالفىواندفعت

نأجنودههتلروأمرألمانيا،وسطفيألبةنهرنحووالفرنسية

الألمانالجنودمنكبيرةأعداداولكن،الموتحتىيقاتلوا

.يومكلتستسلماكانت

السوفييتية،للقواتألمانيا،عاص!ة،برلينحصارترك

علىالسوفييتيةالقواتسيطرتأم459أبريل25وفي

الجنودهتلرأمرالأرضتحتعميقمخبأومن،المدينة

أبريل3.وفىذلكورغمقتالها.فييستمرواأنالألمان

وأنحق،علىكانتقضيتهأنيعتقدوظلهتلر،انتحر

بح!صمه.جديرغيرالألمانىالشعب

ونظملألمانيا،كقائدهتلردونيتزكارلالجنرالخلف

الكولونيلوقعام549مايو7وفيألمانيا.استسلامدونيتز

الألمانيةالقواتحربأركانرئيسجودلألفردجنرال

فيآيزنهاورقيادةمقرفيمشروطغيراستسلاموثيقة

أوروبا،فيالثانيةالعالميةالحربوانتهتبفرنسا،رانس

أوروبا.فىالنصريوممايو8يومالحلفاءواعتبر

الهادئوالمحيطاسيافىالحرب

المتحدةالولاياتأسطولهاربربيرلعلىالهجومترك

وخلال.التومئاليابانىوقفعنعاجزاالهادئالمحيطفي

شرقيجنوبعبرأليابانيةالقواتمضتالتاليةشهورالستة

اليابانيةالإمبراطوريةووصلت،الهادئالمحيطوغربيآسيا

فىفامتدت،أم429أغسطصرفيحجمهاأقصىإلى

إلىوغرئاألالمحكافىألوثيانجزرإلىالشرقىالشمال

اليابانتوسعالحلفاءوأوقف.إندونيسياإلىوجنوبابورما

حتىإمبراطوريتهامنيقتطعونوأخذواأم429صيففى

.أم459أغسطسفىتستسلمأنعلىاليابانوافقت

أم419ديسمبر8فى.المبكرةاليابانانتصارات

قاذفاتضربتهاربربيرلعلىالهجوممنساعاتخلال

فيكونجهونجفىالبريطانيةالمستعمرةأليابانيةالقنابل

المحيطفيالمتحدةللولاياتوجزيرتينالصينساحلجنوب

نفسفيتايلانداليابانيونوغزا،وويكغوامهماالهادئ

إلىوانضمت،ساعاتخلالتايلاندوامشسلمتاليوم

وغوامكونجهونجعلىاليابانيةالقواتواستولتالمحور،

الميلاد.عيدفىويكوجزيرة

)الآنالملايوفىاليابانيةالقواتتقدمتتايلاندومن

هذهتحكمبريطانياوكانتوبورما،ماليزيا(منجزءهي

المنطقة.
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القواتاليابانيوندفعأم429ينايرأواخروفى

فيمحصنةجزيرةوهي،سنغافورةفيالوراءإلىالبريطانية

الجزيرةاليابانيونوقذف)ماليزيا(،الملايوجزيرةشبهأعلى

وحاصرت،أسبوعبعدسنغافورةواستسلمتفبراير،8في

سنغافورةسقوطمنجاعلةجنديألف85حوالياليابان

.الإطلاقعلىببريطانياتحلهزيمةأسوأ

احتلالوهوالتاليهدفهالتحقيقاليابانتحولتثم

السفنوكانتالملايو.جنوبيبالبترولالغنيةإندونيسيا

السفناليابانيةالبحريةوضربتالجزر،هذهتحميالحربية

وسقطت،جاوةبحرمعركةفىأم429فبرايرفي

.مارسأوائلفيإندونيسيا

جنوبىفياليابانيةالقواتتقدمتالأثناءتلكوفي

علىبريطانيالمساعدةبورماإلىقواتالصينوأرسلتبورما،

أخرىوموادوأطعمةأسلحةوأرسلتبورما،طريقفيالبقاء

مأ142إبريلوفي.الصينإلىالهندمنالطريقهذاعبر

طرداليابانيونواستطاع،وأغلقتهبورماطريقاليابانأخذت

مايو.منتصففيبورمامعظممنالحلفاءقوات

مماأطولامشغرقالذيالوحيدهوالفلبينغزوكان

01فيالفلبينفيقواتإنزالاليابانبدأت،اليابانتوقعت

والفلبينيةالأمريكيةالقواتوكانت1(،419ديسمبر

وفىمانيلا.عنتدافعآرثرماكالامريكيالجنراليقودها

عاصمةمانيلاآرثرماكقواتسلمتديسمبرأواخر

ماورغم.باتانجزيرةشبهقربإلىوانسحبت،الفلبين

الهجومقاوموأفقد،والمرضالتغذيةنقصمنيعانونهكانوا

شهور.ثلاثةمنأكثرلمدةالياباني

أسترالياإلىيتجهأنآرثرماكروزفلتالرئيسأمر

الفلبينيينارثرماكووعد،أم429مارسفيالفلبينويترك

حوالييسيرواأنعليهمكانالفلبينفيالأسرىالأمريكيونالجنود

فياليابانيينأيديفيأسرىوقعواأنبعدالأقدامعلىمشياكمأ50

.باتانموتبمسيرةعرففيمامنهمكثيرومات.أم429أبريل

(أم49ا-1492)الهادئالمحيطفيالمهمةالتواريخ

بيرلفيالأمريكيةالعسكرية9عدالقواليابانقذفتديسمبر

هاربر.

علىالحربوكنداوبريطانياالمتحدةالولاياتأعلنتديسمبر

.باناليا

اليابانيين.ملد9فيسنغافو!اةسقطتنراير51

بحرمعركةفيالبحريةالحلفاءقواتاليابانهزتفبراير68-22

.جاوة

جزيرةفىوالفلبينالمتحدةالولاياتقواتالمم!سلمتأبريل9

غارةفيطوكيوالأمريكيةالقنابلقاذفاتضربتأبريل81

دوليتل.

.المرجانبحرفيباتانفييابانياهحوماالحلفاءصدمايو48-

.ميدوايمعركةفيالياسانالحلماءهزميونيو46-

.الكنالغوادحزرفيالامريكيةالبحريةمشاةأنزلأغسط!7

57حوالياستسلمأبريل9وفي.لمأعود"سوف:بقوله

باتانعندالمنهكةالمتحدةالولاياتقواتمنألف

كما50حوالييسيرأنمعظمهماضطروقد،لليابانيين

منالاسرىمنكثيرومات،اعتقالمعسكراتإلى

،باتانفيالموتبمسيرةعرفماأثناءالمعاملةوسوء،المرض

قربكوريجدورجزيرةعنديقاومونالجنودبعضوبقى

منتصرينحينذاككانوااليابانيينولكنمايو،6حتىباتان

.مكانكلفي

حتىالسريعةاليابانانتصاراتسلسلةأذهلت

تركقدإندونيسياسقوطوكانالحلفاء،وأخافت،اليابانيين

باليابانيينجاءقدبورماحصاروكان،حمايةبدونأستراليا

الغزو،منوالهندأسترالياوخافتالهند،حدودإلى

ساحلشممالفىدارويناليابانيةالطائراتوهاجصت

.ام249فبرايرفىأستراليا

ما429سنةفىأحداثثلاثةساعدتالتيار.تحول

دوليتلغارة-ا:وهياليابانضدالتيارتحولعلى

.ميدوايمعركة3-المرجانبحر2-معركة

علىحربيةغارةالمتحدةالولاياتششت.دوليتلغارة

يمكناليابانأنلبيانأم429أبريل18فىاليابانأرض

عشرةستدوليتلهـ.جيمسالمقدمقادفقد،تضربأن

علىمفاجئهجومفي25(-)بطرازمنقنابلقاذفة

اليابانية.المدنوبعضطوكيو

قوةأبحرتأم،429مايوفي.المرجانبحرمعركة

علىمورسبىميناءفىأستراليةقاعدةتجاهيابانيةغزو

مورسبىميناءويقع،الجديدةغينيالجزيرةالجنوبيالساحل
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القوةالأمريكيةالحربيةالسفنوقابلتأستراليا،واجهةفي

وكانتأستراليا،شرقىشمالالمرجانبحرفىاليابانية

نظيرلامايو8إلى4منأستمرتالتىالمرجانبحرمعركة

البحريةالمعركةكانتإذ،السابقةالبحريةالمعاركفيلها

بعضهايرىفيهاالمتحاربةالسفنتكنلمالتىالأولى

الطائراتحاملاتعلىالمحمولةالطائراتوتولتبعضا،

المعركةلكنحاسما،نصراجانبأييكسبولم،القتال

مؤقتاالهجوموأوقفتمورسبيميناءعلىالهجومأوقفت

أستراليا.على

لمحاصرةكبيراأسطولأاليابانأرسلت.ميدوايمعركة

جزرسلسلةأعلىفىالغربيالوفعندميدوايجزيرة

البحريةالشفرةرموزالمتحدةالولاياتفكتلقد،هاواي

ثميسترالأدميرالوجيم،القادمبالغزووعرفت،اليابانية

نجتالتىالسفنالمتحدةالولاياتأسطولقائدنيميتز.ف

واستعدالمرجانبحرومعركةهاربربيرلعلىالغارةمن

اليابانيين.لوقف

كانميدوايمعركةبعد.الهادئالمحيطجنوب

جنوبفياليابانىالتوسعوقفعلىمصممينالحلفاء

.الهادئالمحيط

،اليابانضدكبيرتينحملتينبتنظيمالحلفاءقام

اليابانيينأوقفتالتيوهىارثرماكالجنرالبقيادةإحداهما

لمحاربةنيميتزالأدميرالبقيادةوالأخرى،الجديدةغينياعند

الحلفاءوكانأستراليا،شرقيشمالسليمانجزرفىاليابان

بريطانيافىرابولميناءعلىالاستيلاءإلىيهدفون

جنوبفيلليابانرئيسيةقاعدةرابولوكانت،الجديدة

اليابانيةالحربيةوالسفنالطائراتهجمت.الهادئالمحيط

الأخرىالجزراليابانوأمدترابولمنالحلفاءسفنعلى

.القاعدةتلكمنالهادئالمحيطجنوبفى

فيالثانيةالعالميةالحرب

الهادئوالمحيطآسيا

.أم49-2ا149

واورآبشرقيجنو!عبربسرعةقواتهاتقدمتام149ديسمبر7فىهارلربيرلع!اليالانأعارتأنبعد

أوقف.اليابانيةالإمبراطوريةللغتهمدىوأقصىالحملةفيالرئسميةالمعاركالحريطةهدهوتظو.العرلىالحوبيالهادئ

.ام249لسةصيىفياليالاليالتوسعالحلفاء
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أواخرمنذ.الهادئالمحيطوسطجزرفيالقفز

إلىجزيرةمنالحلفاءقفزام144خريفحتىام439

معركةوأثناء،الفلبينتجاهالهادئالمحيطوسطعبرأخرى

بحرا،المحمولةالمعاركفيخبراءالحلفاءصارالجزرفيالقفز

يتخذونقاعدةتعطيهميحاصرونهاجزيرةكلوكانت

جزيرةكلمحاصرةمنبدلأولكنلهم،تالياهدفامنها

كانتالتيالجزروغزوا،المحصنةاليابانيةالمواقعالحلفاءترك

باستراتيجيةالعمليةهذهوعرفت،ضعيفةعليهاالسيطرة

عبرالحلفاءالسلحفاةغزوونقل،والأرواحالمالحفظ

المحيطوسطفيومارياناوكارولينومارشالجيلبرتجزر

.الهادئ

غوامالأمريكيةالقواتاحتلتام449أغسطسفي

مطريانما،جزرفيجزرثلاثأكبروهي،وتنيانوسايبان

مسافةعلىالحلفاءليجعلمارياناجزراحتلالوجاء

وزراءرئيستوجوواستقال،اليابانقذفمنتمكنهم

نوفمبروفى،سايبانفقدبعدام449يوليوفياليابان

جزرمنتتخذ92بالامريكيةالقنابلقاذفاتبدأت

.اليابانعلىللإغارةقواعدماريانا

ووسطالجديدةغينيافيالمعاركجعلت.الفلبينتحرير

وجمع.الفلبينلجزرمؤثرمرمىفيالحلفاءالهادئالمحيط

القائدانوقرر،الفلبينلتحريرقواتهماونيميتزارثرماك

فيالفلبينوسطفيلايتعندالجزيرةغزوالمتحالفان

.ام449خريف

علىللإبقاءبشراسةاليابانيونيحاربأنالحلفاءتوقع

مثلهايستخدملمبحريةقوةأكبرجمعواثمومن،الفلبين

حواليواششرك.الهادئالمحيطفيمعركةفيقبلمن

بدأتالتيالحملةوهي،لايتغزوفىحربيةسفينة075

ماكالأمريكىالقائدكلفتلقد.أم449أكتوبر02في

يفىكيقاسيةكثيرةومعاركونصفسنتينمنأكثرارثر

الفلبين.إلىالعودةفيبوعده

عندالشاطئعلىتتدفقالحلفاءقواتكانتبينما

يسحقأنثانيةيحاو!اليابانيالأسطولكان،لايت

لقد.الهادئالمحيطفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتأسطول

62إلى23مناستمرتالتىليتخليجمعركةكانت

حيثمنالتاريخفىبحريةمعركةأعظمام449أكتوبر

فيهااشتركتفقدفيها؟شاركتالتياسمفنحمولةحجم

للولاياتكبيربنصرالمعركةوانتهت،سفينة282

يعدلمحتىللغايةسيئااليابانيالأسطولوأصبح،المتحدة

.الحربباقيفيخطرتهديدمصدر

سلاحااليابانيوناستخدمليتخليجمعركةخلال

أسقط.الانتحاريالطيارأوالكامكازيوهوجديذا

علىبالمتفجراتالمحملةطائراتهمالانتحاريونالطيارون

إسقاطتملقد.لذلكنتيجةوماتوا،الحربيةالحلفاءسفن

لكنالحليفةبالسفنترتطمأنقبلالكامكازيمنالعديد

الكامكازيهؤلاءوأصبح،كبيرةخسارةسببوااخرين

.الحربباقيخلالاليابانأسلحةأكبرمنواحدا

يناير9وفيام،449نهايةحتىليتمعركةواستمرت

فيعملهموبدأوالوزونجزيرةعلىالحلفاءنزلأم459

وفر،مارسأوائلفيالمدينةوسقطتمانيلا،إلىالطريق

وا!شمروا،الجبالإلىلوزونفياليابانيينقواتباقى

.الحربانتهتحتىيقاتلون

معركةخلاليابانيجنديألف35.حواليقتل

ألفا41منالأمريكيينقتلىعددواقترب،الفلبين

أنهاتضحلقد.المفقودينأوالجرحىمنألفا48وحوالي

فقدتأنبعدالهزيمةتتجرعأنلليابانمقدراكان

الفلبين.

الأمريكيونالبحريةرجال

الأرضعلىزأحفونوهم

فوقالعدولرصاصتفاديا

تاراوافيالرمليةالشواطئ

نوفمبرفىجيلبرتبجزر

الدروسوكانت.ام439

فىتعلموهاالتىالمكلفة

علىللاستيلاءمحاولاتهم

منحسنتقدتاراوا

الفنيةطرقهممستوى

القواتلإدزألوالعسكرية

بحرا.المحمولة
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الهادئوالمحيطآسيا

م5491أ-439

واستطاع.اليابالىنحومتحهيرالهادئالمحيطعبرطريقهمالحلفاءأخذام145أغسطسإلى4391سنةمن

تواريختوضحكماالحلفاء،طريقالخريطةوتظص.الرئيسيةالآمسيويةالأراصىسوهىلورمااستعادةالحلفاء

عندماالأراضىمنكثيراتحتلاليابانوكالت.الهادئالمحيطفىقواتهمخاضتهاالتيالرئيسيةالمعارك

امشسلمت.

-!-الاسكالأكندا

ء!برتصنحصج!!ت!----كإي!زالمنحدلأزرأ

كا:+1نوكل-ءجمسلرة

انو!حيربرص!ض

!ميدوايجريرة

السوفييتىلاتحادا

الهبدما!ث!ماكا.طرس.كولعتجو%ا+،-لولبو-الرس\.مارس-طرابر--يهاواحزر

.ا!؟"3ء.ولكحزيرةليرلءمشا.

بر""كا-ل!!ثخرء!4اعسط!عبهرجم!خم!لملليه!د!المجوتاكح!يولبو!ىحصحصخكتصسع

ى!لإلاكا3ص91ص..-*-!عوام

449!لمرالر

كا-!م!نجزثخبر*لديديو-طدولي!جززتزوكجزيرةا.449!كوابرمار!مالضر3ة

9-"!فور-ى.كا3"3-55ءص--لا،3--ء---ع------ك!---7----صص...م41اله!لمحلالاع!سطس

لور*44911سسمر

!*-الهولدلةيم!رجصررو-:ثلاح!!-كايء--------لأ"رو؟ور!لاراوا"جيىلرو!ربالمالان

لم،الحلالاءملاطى
!عو*-كارالولىأ!43كم!ر-كلسرالياباأ!لهااجتالطتاصيا

ىء!-5أ-،ثرع!ين!أ*مارس!حمبلإ9لأ!صصالحداد

لهفشح!كا---زررر--*--!أ!كا!لمحيورحبماا\6ل!حسدسر!كرححر!محى!5حررالرنيسدهالمعركةلم

بو5!جرر!حالىالرليسية

الكنال*غواداليالانلةالالواتتقدمحد

ميلأ000

اثاالدريةالال!للةلم!

كانتحينماوالهند.وبورماالصينفيالحصب

اليابانيينالحلفاءحارب،الهادئالمحيطفىدائرةالحرب

للعملياتالرئيسىالمسرحكان.الاسيويةالقارةفيأيضا

مأ429منتصفوفىوالهند.وبورماالصينيشمل

الصين،وجنوبشرقمنأكثرعلىالياباناستولت

والاستعداد،المدربةوالقواتالعتادينقصهاالصينوكانت

تبقىأنأرادواالغربيينالحلفاءلكن،القتالفيللاستمرار

القواتمنآلافاأسرواالصينيينلأن،الحربفىالصين

مدداجواالحلفاءنقلسنواتثلاثفترةوطوال،اليابانية

الطريقوكان،الصينإلىالهندمنشاهقجبليطريقعبر

.السنامباسميعرف

سنواتخمصبعدأيبمأم429سنةخلال.الصين

وش!كعلىالمتقاتلةالجيوشأصبحت،للصيناليابانغزومن

علىللاستيلاءهجوفااليابانيةالقوأتوشنت،الإنهاك

ماتلذلكونتيجة،يستسلمكيالبلدولتجويع،الإمدادات

.الحربأثناءالطعامنقصبسببالصينىالشعبمنملايين

يرأسهاالتيالصينيةالوطنيةالحكومةبينصراعدار

الذيالامر،الصينيينوالشيوعيينشيككايتشايخغ

اششركتالأمرأولوفي.الحربيالبلدمجهودأضعف

لكن،اليابانيينالغزاةمقاتلةفىوالشيوعيةالوطنيةالقوات

بعضابعضهملقتالامشعدادعلىوأصبحواانهار،تحالفهم

إلىوالمعداتالمستشارينالحلفاءوأرسل.الحرببعد

قوةوأنشأتالطارين،المتحدةالولاياتودربت،الصين

الحلفاءطياروسيطرأم439نهايةوفى.الصينفىجوية

القواتمساعدةعلىيقدروالملكنهم،الصينسماءعلى

جوزيفاللواءالأمريكيالقائدوكان،الأرضعلىالمنهكة

للجيشومدربالتشاينجحربأركانرئيسيعملستيلول

الصينى.



فيجبالأع!الهملاياجبالفوقتحلقوهيالحلفاءطائرات

الصينإلىالحربيةالإمداداتتحملالطائراتهذهوكالت.العالم

والصينالهندبينالخطرالطريقوكان.أم49وهأ429عاميبين

)السنام(.يسمى

الصلةقريبةبورمافيالحلفاءمعركةكانتبورما.

أوائلوحتىم4391سنةومن،الصينفيبالقتال

وإعادةاليابانيينمنبورمالاستعادةالحلفاءحاربام459

عبرللمددطريقاوفتحوا،الصينإلىبريطريقفتح

الحلفاءيدفيبورماعاصمةرانجونوسقطتبورماشمالي

الامر.نهايةفيكلهابورماالحلفاءواستعادمايو،في

ومركزمهمةإمدادقاعدةالهندأصبحتالهند.

غزووكان.الثانيةالعالميةالحربأثناءالحلفاءلقواتتدريب

خطرفيالهندوضعقدأم429سنةفيلبورمااليابان

الهنداليابانيةالقواتغزتام449سنةأوائلوفي.عظيم

وقامالهند.حدودداخلوكوهيماإمبالبمدينتيوأحاطت

نهائياينسحبونالمهاجمونوبدأجوا،المدنبإمدادالإنجليز

اليابانجنودمنآلافوماتيونيو،أواخرفيالهندمن

.الانسحابأثناءوالجوعالمرضبسبب

والجويالبريالتفوقأدى.اليطبمانعلىالإطباق

أوائلفىاليابانعلىالخناقتضييقإلىلمساعدتهمللحلفاء

إمبرأطورشهامعظماليابانفقدتالحينذلكومنذ،ام459

مئاتوظلتقريبا،الحربيةسفنهاوكلنقلهاوسفنوطائراتها

الهادئالمحيطجزرفيمعطليناليابانيينالجنودمنالالاف

الأمريكيةالقنابلقاذفاتوأخذتالحلفاء،حولهاالتفالتي

الحلفاءغواصاتوكانت،اليابانمصانعتقذف92ب

.اليابانإلىالمتجهةالحيويةاللإمداداتتغرق

أنهمرغمالقتالفىاليابانيونالعسكريونالقادةاستمر

ليتقدمواأكثرلقواعدالحلفاءواحتاج،مؤكدةهزيمةواجهوا

جزيرتيلذلكوأختاروا،بالقنابلاليابانلقذفمنها

اليابانيتينوأوكيناواأيووجيما

237الثانيةالعالميةالحرب

رجالأمنأنبعدأيووجيماجزيرةشاطئعلىتدفقتالإمدادات

وكانت.أم549فبرايرفيهناكلهمقدىمموطئالأمريكيونالبحرية

فيدمويةالمعاركأكثرمنأيووجيماعلىللاستيلاءدارتالتيالمعركة

ا!كانية.االعالميةالحرب

جنوبكما!012حواليبعدعلىأيووجيماتقع

،هناكمرابطينجنديألف21حواليبهماوكان،اليابان

البحريةمشاةنزل.الضعيفةالجزرعنللدفاعاستعدادا

وقاومببطء،وتقدمواأم459فبراير91فيالأمريكية

حواليالمعركةفيوجرح،أمارس6حتىباستماتةاليابانيون

البرية.القواتمن3%0وحوالىالبحريةمشاةمنألفا52

فهي،اليابانتحاهالحلفاءلطريقالثانيةالمحطةأوكيناواأما

قواتوبدأت،اليابانغربيجنوبكم565بعدعلىتقع

وأرسل،أم459أبريلأولشواطئهاعلىتنزلالحلفاء

علىتنزلكانتالتيالقواتلمهاجمةالكامكازياليابانيون

وأغرقتيونيو،21فيالمعركةانتهتالحينذلكوفىالبر.

سقطوقد،الالتحاريالطياروهو،يابانيكامكازيبهاقامغارة

أخيرةمحاولةوفينارا.تشتعلوجع!هاالطهائراتحاملةعلىبطائرته

بطهائراتهميرتطموناليالانيونالكامكازيونكانالحربلكعسبيائسة

الطريقة.دهذهالحلفاءسفنعلى



الثانيةالعالميةالحرب238

الأقل،علىسفينة3.ال!صامكازيالانتحاريةالفرقةهذه

أوكيناواحصاروكلف،أخرى035منأكثروخربت

بمايابانيألف011حواليوقتلألفا،05حواليالحلفاء

الهزيمة.علىالانتحارفضلواالذينالمدنيونفيهما

الحكومةأعضاءبعضفضلام459صيفوفي

مواصلةعلىأصرواأخرينلكن،الاستسلاماليابانية

،ام459نوفمبرفياليابانلغزوالحلفاءوخطط.القتال

القتاليكلفهمأنللحلفاءالعسكريونالخططونوخشي

الحلفاءمنالقادةبعضواعتقد،الأرواحمنمليونحوالي

وشجعوا،اليابانلهزيمةمطلوبةالسوفييتمساعدةأن

إلىالحلفاءتوصلفقدكلوعلىمنشوريا،يغزوأنستالين

.الحربلإنهاءأخرىطريقة

الألمانيالعالمأخبرام939سنةفي.الذريةالقنبلة

إمكانيةعنروزفلتالأمريكيالرئيسأينشتاينالمولد

للغايةقويامقذوفاتنتجأنيمكنعظمىقنبلةصنع

نأالاخرونوالعلماءأينشتاينوخاف،الذرةبانشطار

بدأأم429سنةوفىأولأ.القنبلةهذهمثلألمانياتطور

مشروعفىالعملوآخرونوإنجليزأمريكيونعلماء

ذرية،قنبلةلتطويرللغايةسريبرنامجعوهو،مانهاتن

المتحدةالولاياتفىالقنبلةهذهعلىتجربةأولوبهـت

.أم459يوليوفى

نائبوأصبحأم459أبريلفىروزفلتالرئيسمات

وتقابل،المتحدةللولاياترئيساترومانس.هاريالرئيس

يوليوفيألمانيافىبوتسدامفىوستالينمئشرتشلترومان

علمبوتسدأممؤتمروفيألمانيا،هزيمةمنقصيرةفترةبعد

القادةوأخبر،الذريةالقنبلةتجربةنجاحبأخبارترومان

والصينوبريطانياالمتحدةالولاياتوأصدرت.بهألاخرين

3-!-صص--ل!-!مم!

!ثثشئميظ+-!-*!؟

-ط!!

؟!فيسكا،

جمئنكلئ!ك!ءتم!-*

تهئن---

وو*سء+-7

س*-

"+6زوصثي!رء7-/ء

فيودلك)أعلاه(الياسادفيهيروشيمامديمةوسطدمرذريانفجار

أسقطتأدلعدالاستسلامع!اليالانووافقت.أم459أعسص6

أعسطس.9فيداحازاكيعلىأخرىذريةق!بلة

.شروطبدونتستسلملممااليابانبتدميرفيهيهددونبيانا

.القتالفياليابانمضتالإنذاروبرغم

أمريكيةقنابلقاذفةأسقطتام549أغسطس!6وفى

فياستخدمتذريةقنبلةأولجايإينولاتسمى92-ب

عدداالانفجاروقتلهيروشيما،اليابانيةالمدينةعلىالحرب

ودمرسكانها،من000.001و000.07بينشراوح

اليابانيينالقادةرفضوبعد2.كمأ3بتقدرمساحة

قنبلةالمتحدةالولاياتأسقطت،القذفلهذاالاستجابة

ألفا04حواليفقتلتأغسطس9فيناجازاكىعلىأكبر

الإصاباتمنآخرونآلافبعدفيماومات،السكانمن

فى8الأثناءهذهوفي.القنبلتينعنالنابخوالإشسعاع

وغزااليابانعلىالحربالسوفييتيالاتحادأعلنأغسطس

كوريا.تجاهجنوباالسوفييتيةالقواتوتسابقتمنشوريا،

كانوااليابانأباطرةأنرغم.الهادئالمحيطفيالنصر

حثهيروهيتوأنإلاالتقاليد،ح!سبالسياسةعنينأون

وافقتأغسطس41وفى.تستسلمأنعلىالح!صمة

يين.العس!القادةبعضوانتحر،الحربإنهاءعلىاجابانا

رسميابيانالليابانممثلونوقعأم459سبتمبر2وفى

ميسوريالأمريكيةالحربيةالسفينةظهرعلىللاستسلام

لدولممثلونوكانطوكيو،خليجعندترابطكانتالتي

النصريومسبتمبر2يومالحلفاءوأعلن،حاضرينالحلفاء

الثانية.العالميةالحربانتهتوبذلك،اليابانعلى

السريةالحرب

سريةحربهناككانتالثانيةالعالميةالحربخلال

معلوماتعلىمنهماكللحصولوالمحورالحلفاءبينتدور

منهماكلولإضعاف،الأخرىنشاطاتهوعنالآخرعن

نأالشفرةفكعلىالعاملونوحاولللاخر.الحربيالمجهود

ووقع.التاليةالعالميةالحر!أنهىأم!54!ستمبر2فىالياباناستسلام

كماالحلفاء،عنليابةاليسار()علىالأمريكيآرترماكدوحلاسالحرال

اليالاني.الحيمقعنليابةالييم()علىأوميرويوشيجيروو!
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نوفمبر02

يونيو25-91

يوليوا8

أكتوبر2"

أكتوبر232-أ

مارلرا

يونيو2

أغسطس

أغسطس

أغسطس

أغسطس1

سبتمبر

(أم49أ-95)43الهادئفي-المحيطلمهمة

--،-ءصش---ئمأ349

تاراوأ.المتحدةالولاياتقواتغزت

فىاليابانيةالبحريةالمتحدةالولاأيامتقواتهزمت

الفلبين.بحرمعركة

توجو.اليابانورراءرئيمي!أمشقالة

الفلبين.فيالإنزالالحلفاءبدأ

لايتخليجمعركةفياليابانأسطهولالحلفاءهزم

الفلبين.في

أيووحيما.الأمريكىلإلأشطولمشاةحاصر

أوكيناوا.الحلفاءقواتحاصرت

هيروشيما.علىذريةقنبلةأسقطت

.اليابانعلىالحربالسوفييمىالاتحادأعلن

ناحازاكي.ع!ذريةقنملةأسقطت

.شروطبغيرتستسلمأدعلىاليابانوافقت

الحربيةالسفينةظوعلىصلحشروطاليابالىوقعت

طوكيو.خليجفي،ميسوري

خلفالجواسيسوسعى،السريةالاتصالاتيكشفوا

يشلواأنالخربونوحاول.المعلوماتلجمعالعدوخطوط

فيالناسمنكثيروانضم،الداخليةالجبهةفيالنشاطات

المقاومةجماعاتإلىعليهاالمحوراستيلاءتمالتيالأراضي

الأمكلواستخدمت،الاحتلالقواتتعارضالتيالسرية

.العامالرأيعلىللتأثيرالدعايةالمتحاربة

الحربإعلانبعد)الألتراسيكرت(.للغايةالسري

علىالبولنديينالجواسيسبمساعدةبريطانياحصلتبقليل

،الشفرةرسائللفكألمانيااستخدمتهاالتيالالاتإحدى

الشمفرةفكفىاللإنجليزالرياضيوننجحمتقدموبمجهود

وسائلمنكثيرقراءةعلىبريطانياقدرةوعرفت

وأللغايةالسريطريقعنالحربأثناءالألمانيةالاتصالات

علىالحلفاءالطريقةهذهوساعدت(،)الألتراسيكرت

المعركة،فيمهمادوراالعمليةهذهأدتلقدألمانيا.هزيمة

هذهاعتبرتمثلابريطانيامعركةفيام049عامفخلال

الطيرأنفيهيخططالذيالمكانعنمبكراإنذاراالعملية

علىمونتجمريالألتراسيكرتوساعدتللغزو،الألماني

عنبمعلوماتبمدهام429سنةمصرفيالألمانيهزمأن

علىحريصينالإنجليزوكان،للمعركةروميلخطط

فيللغايةحريصينكانوافقد؟الألتراسيكرتحماية

رموزبتغييرألمانياتقوملاحتىمعلوماتهمالممتخدام

فكتقدبريطانياأنأبداالألمانيكتشفولمشفرتها،

شفرتهم.رموز

خصيصامدربينكانواهؤلاء.وانحربونالجواسيس

تحركاتعنتقاريرالجواسيسأعد.المتحاربةالأمبوساطة

خلفالأخرىوالتطوراتالدفاعيةوالتحصيناتالقوات

المقاومةمجموعاتالحلفاءجواسيسوامدالعدو.خطوط

العدومجهودالخربونوعطل،والمتفجراتبالأسلحة

شبهونظمواوالجسور،المصانعنسفوا:الطرقبكلالحربي

الحربية.المصانعفيالعملعنإضراب

مملفيالمجموعاتهذهن!ثطت.المقاومةمجموعات

المحتلين،ضدفرديةبأعمالالمقاومةبدأتالمحور.احتلهقطر

فيوعملوامعا،تدريجياالمتشابهالفكرذووالناسانتظمثم

المقاومةمجموعاتنشاطاتوانتشرتالغزاةلطردسرية

صحفوتوزيعطبععملهموتضمن،الحربمضتكلما

خلفتصابالتىالحلفاءطيرانأطقموإنقاذ،مشروعةغير

التخريب.وعنالعدوعنمعلوماتوجمعالعدو،خطوط

اشتركتوبورماويوغوسلافيافرنسامثلأقطاروفي

مجموعاتنظموا:عصاباتحربفيالمقاومةمجموعات

ضدأخرىمحددةوهجماتوكمائنغاراتشنتمقاتلة

حبركةعارضتنفسهاألمانيافيوحتى،الاحتلالقوات

خططتأم449يوليووفي.النازيينصغيرةسرية

هتلر،لقتلقنبلةلتفجيرالألمانيالجيمقضباطمنمجموعة

إصاباتعدافيماالانفجارمنهتلرنجافقدكلوعلى

وأعدموا.المتامرينعلىبالقبضوأمرطفيفة

فقد،عطمةالمقاومةإلىالانضماممخاطركانت

النازيونعليهميقبضكانالذينالمقاومةأعضاءواجه

فيالموتوينفذونيعتقلونالألمانكانوأحيائا،الموت

ضدالتخريبأعمالمنلعملانتقاماالمدنيينمنمئات

.الاحتلالقوات

الدعاياتالمتحاربةالدولكلاستخدمت.الدعاية

الدعايةالحكوماتووجهتلسياساتها،التأييدلكسب

رسائلووصلتسواء،حدعلىولأعدائهالشعوبها

وكذلكالمعستمعين،منعريضقطاعإلىالإذاعة

المجسمة.والرسوموالإعلاناتالأفلاماستخدمت

ووجه،عقائدهملنشربمهارةالدعايةالألماناستخدم

سيطرتالتيوالتنوير،الألمانيةالدعايةوزارةجوبلزجوزيف

ألمانيا،فيوالفنوالأفلامالإذاعةوبرامجالمطبوعاتعلى

الناسلحثالوزارةوعملتألمانيا،أحتلتهاالتيأوروباوأراضى

العالم.تحكمأنفيألمانياوحقالألمانيةالثقافةشأنعلوعلى

إلىإيطاليابعودةالإيطاليينأحلامموسولينيودغدغ

قدرةمنالإيطاليةالدعايةحطتكذلكالتليد،مجدها

القتالية.الحلفاءجنود

نفسيةحربفيالمتحاربةالأقطاراشتركتكذلك

وأسقطت،القتالعلىالعدوإرادةتدميراستهدفت
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ئفوظوشعلن،الحربحلالالحريةالمصالعفىعمل!النساءملايين

الصورةديالتيالمرأةوهدهقمل.منالرحالفيهايع!لكانكتيرة

اططائرات.تجميعخطلمىتعما!

بهزائمتنبئألمانيافوقمنشوراتللحلفاءالتابعةالطائرات

أذاعواأرزيناالناسبعضألمحورأمواستخدمت،النازيين

الحلفاء.لجنودالمعنويةالروحلإضعافبرامج

الداخليةالجبهة

العالميةبالحربالمتحاربةالدولكلفيالسكانتأثر

منكثيرفتأثر.للغايةمتفاوتةالنتالثانتلكن،الثانية

الخرابانتشارمناسيامنمتفاوتةوأجزاءأوروبادول

التيوأسترالياوكنداالمتحدةالولاياتأما.والمصاعب

تجنباستطاعتفقد،القتالجبهاتعنبعيدةكانت

.الحربمآسيمعظم

الذينأصكانامعظماأيد.الحربىالحلفاءمجهود

النازيةاحتقرفقدبمالحربىالمجهودالحلفاءأقطارفييعيشون

هزيمتها،فيورغبواالحلفاء،دولفىتقريباالمواطنينمعظم

اليابانية.العسكريةهزيمةفيكذلكورغبوا

العالميةالحربفىالنصراحتاج.الحربأجلمنالإنتاج

كبيرةكمياتشملىالحربيةالموادمنضخماإنتاجاالثانية

وأقامت،والاسلحةوالطائراتوالدباباتالسفنأعدادمن

لتجهيزالمصانعمنكشيراخاصةبصفةالمتحدةالولايات

إلىالمصابالقديمةالحكوماتوحولت،الحربيةالمواد

تنتجالسياراتمصانعلدأتذلكمثال،حربيةمصانع

.والطائراتالدبابات

الأماقتصادياتالحربوضعت.الحربتمويل

الأفرادمنالحكوماتفاستدانتشمديد،توترفيالمتحاربة

وساعدت،وطوابعحربيةسنداتببيعوالمؤسممات

اتحاهاتهناككانت.الحربتكاليفتغطيةفىالضرائب

يمكنالتىالموادمنوالاستفادةالكفاءةلزيادةاقتصادية

دولأغنىوحتى،الخردةكالحديدأخرىمرةاستخدامها

أموالهامعظمأنفقتالمتحدةالولاياتوهىالتحالف

.الحربتكاليفلتغطي

عينت،التحالفدولمعظمفي.الحكوميالإشراف

الحربي،المجهودلتوجهوزاراتوكالاتالحكوماتمعظم

الأسعاروزيادةالمصانعإنتاجإدارةالأجهزةهذهوتولت

لتوزيعالتموينمشروعاتووضع،الصحفعلىوالرقابة

تموينبطاقةأسرةكلتسلمت،بعدالةالنادرةالبضائع

والملابس.والزبدواللحوماسمكرمثلالموادلبعض

وأمالمتحدةوالولاياتبريطانياأدخلت.للحربالتعبئة

مأ049سنةفيالإجباريالتجنيدنظهامالأحرىاأسفالتحا

العسكريةللأعمالوذلك51إلى5.18سنمنللىجمال

الصناعيةللأعمال3و.02سنبينوللنساء،والصناعية

منوالبناتالأولادعلىوكان.الإضافيةالنسائيةوللقوات

إلحاقهملإمكانأنفسهميسجلواأن18و61سن

وكنداونيوزيلنداأسترالياأدخلتكما،الشباببتنظيمات

مأطبقتوكذلك،الإجباريالتجنيدمنفاأإفريقياوجنوب

الولاياتوأدخلت،مشابهةتعبئةنظمالأخرىالتحالف

سنةالسلموقتفىلهاإجباريتحسيدأولالمتحدة

يسجلواأن35و21سنبينالرجالك!!مطالبةأم049

فيالتجنيدنظاماتسعثمية،العس!أ!للأعماأنفسهم

ومكنت،النادرةالسلعتوزيعضمانفيساعدبالحصصالمؤلىتوريع

منوغيرهاللحممنمحدودةك!ياتشراءسالمواطنينأضموينادفاتر

.دالموا
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منكانالمدنيالدفاع

وفي.الحطرةالأعمال

عمالكانبريطهانيا

والوقايةالجويةالغارات

طوالبواجباتهميقومون

فيهيغيرالذيالوقت

بطائراتهم.عليهمالأعداء

سنإلى18سنمنالرجالليشملأخيراالمتحدةالولايات

الرجالمنملاييناستدعيالعالمأنحاءكلوفي.45

كما،الجويةوالقواتوالبحريةالمشاةسلاحفيليخدموا

.لاربمنأضىملاكلنتطوعت

والإيطاليونالألمانتعرضالعدو.رعايامعاملة

كانواالذينالمحوردولمنالاخرونوالمواطنونواليابانيون

كغرباءالإقامةتحديدأوللحبسالحلفاءأقطارفييعيشون

المهاجرونفكانالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىأماأعداء.

عوملواالذينالوحيدونهمحديثاوصلواالذيناليابانيون

ما419سنةهاربربيرلقصفوبعد.عادلةغيرمعاملة

همالذينالرعاياإلىغضبهمجامبعفالأمريكيينوجه

المعاديةالهيسترياقادتأم429سنةوفي،يابانىأصلمن

011منأكثرلنقلالمتحدةالولاياتحكومةلليابانيين

الغربىالساحلفيموطنهممنيابانيأصلمنآلاف

وكان،الداخلفيإقامةمعسكراتإلىالمتحدةللولايات

أمريكيين.مواطنينالناسهؤلاءثلثىمنأكثر

بكلبريطانيافيالمدنيونالسكاناتحد.المدنيالدفاع

طوال!ساعاتالناسوعمل،الحربيالمجهودخلفقلوبهم

والملابسالطعامفيالكبيرالنقصوتقبلوأ،المصانعفي

الذيالتدميرمنالناسمنكثيروعانى.الأخرىوالمواد

العالميةالحربكانتلقد.ببيوتهمالقنابلقصفأحدثه

توقع.الجبهةخطفيالمواطنونفيهاعملحرباالثانية

الجوية،الغاراتبريطانيافيالحكوميةالسياسةمخططو

الأهليةالحربتجربةأساسعلىخططهموضعواثمومن

خسارةبالقنابلالجويالقصفسبقحيثبمالأسبانية

شملتبحيثالدفاعخططوأعدت،المدنفيكبرى

المطافي.وفرقالإنقاذوخدماتوالإسعافالشرطة

تبلغوأخذتالأحياءكلفيالجويالدفاعفرقوعملت

الغاراتأثناءبالقنابلضربحادثةكلعنالمركزيةقيادتها

الرجالأما.الخابئفيالناسلإنقاذالمدنيونوعمل،الجوية

فييخدمواأنعليهمكانفقدسناأكبركانواالذين

محليةإنقاذفرقفيللخدمةوتطوعوا،المسلحةالقوات

الوطنى.بالحرسعرفت

العالميةالحربلبدءالناسمعظميتحمسلمألمانيا.في

ما939سنةمنالسريعةالانتصاراتسلسلةلكن،الثانية

وفى،للحربتأسداأثارت4191(سنةمنتصفوحتى

مدةالحربتستمرأنألالمانيتوقعلمأم419صيف

.أطول

الاستهلاكيةوالموادواللباسالطعامظل.المدنيةالحياة

،الحربمنالأولىالسنواتطوالألمانيافيمتوفرةالأخرى

فيالنازيوناحتلهاالتيالأقطارمنالإمداداتوتدفقت

وسبببداشه،فيبطيئالألمانياالحلفاءقصفوكانأوروبا،

الأمر.أولقليلةخسارة

حينام،429سنةأواخرفيتغيرألمانياموقفلكن

مستنقعفيغارقةنفسهاالألمانيةالمسلحةالقواتوجدت

عنتتحدثالتيالتقاريروقلت،السوفييتيالاتحاد

الحلفاءقصفونزل،الناسلدىالحماسففترأنتصارات

البضائعوأصبحت،الألمانيةالمدنفوقونهاراليلاكالمطر

بجدالعملفىالناساستمرذلكومع،نادرةالاستهلاكية

الحربي.المجهودلخدمة
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خاصةبصفةالظروفكانت.السودييتيالاتحادفى

أمر.سنواتأربعحوالياستمرالشرسالقتاللأن،صعبة

طريقهمفىيحرقواأنالمنسحبينالسوفييتالجنودستالين

الألمانيةالقواتمنهماتستفيدقداللذينواليابسالأخضر

سببتالمحروقةالأرضسياسةلكن،مأوىأوطعاما

منملايينفماتاسموفييتي،للشعبجمةمصاعب

الحربأسبابومنالجوعمنالسوفييتالمواطنين

الاتحاديحتلهاكانالتيوالمناطقأوكرانياوفى.الأخرى

بالقواتالأمرأولفىالناسمنكثيررحبالسوفييتي

منيخلصونهمقدالألمانأنمصدقين،الغازيةالألمانية

جانبمنالاحتلالقسوةلكن،العنيفسستالينحكم

الحربوخلال.ضدهمالناسحولتالنازيةالقوات

الاتحادفيوالجنودالمدنيونحاربالثانيةالعالمية

نافسهممانادراوتصميمبكراهيةالألمانضدالسوفييتي

أوروبا.فىأخرشعبأيفيه

الحربنئائج

منالثانيةالعالميةالحربأزهقتوالدمار.الموت

حربأيسببتهمماأكثرالخسائرمنوسببت،الأرواح

ماوالحلفاءالمحوردولمنكلصفوففىعملفقد.أخرى

مليون17حواليفقدوقد.شخصمليون07بحوالىيقدر

قتيلمليون.57حواليالسوفييتيالاتحادوفقد،حياتهمنهم

وكانآخر،قطرأيفقدهكاأكثرالعددوهذاالمعاركفى

دولةأيمنأقلوبريطانياالمتحدةالولاياتفىالقتالضحايا

ألف35و.أمريكيألف004حواليقتلفقد.أخرى

الجنودمنمليون.53وحوالى،الحربهذهفىبريطانى

القذفأما.يابانىجنديالمليونوربعمليونوحوالىالألمان

علىوعسكريةمدنيةأهدافعلىالخرابجرفقدالجوي

ألمانيافىبخاصةدمارفىالمدنمنكثيراوتركالسواء،

النقلومعداتوالمصانعالمنازلالقنابلخربتفقد.وأليابان

فوقالخرابالبريةالمعاركونشرت،الموأصلاتووسائل

والذينالجياعمنملايينتشردالحربوبعد.شاسعةمناطق

الخربة.المناطقفيلهممأوىلا

للحربنتيجةماتواالمدنيينمنكمأحديعرفلا

التيالوثائقمنكتيراالقصفأتلففقد،الثانيةالعالمية

إلىوبالإضافة،القتلىأعدادتقديرفيستساعدكانت

وأسسبابوأمراضحرائقفيالناسمنملايينماتذلك

الحرائقإطفاءمثلضروريةبخدماتقيامهمبعدأخرى

.الحربدمرتهاالتىالمناطقفيوالإسعافات

ضحايامننعسبأعلىوالصينالسوفييتىألاتحادعانى

ماإن:القولويمكن،الثانيةالعالميةالحربخلالالمدنيين

السوفييتيالاتحادفىالمدنب،منمليون02منيقرب

منكثيروحدثماتوا،قد،الصينفيملاييناو.

.الجوعبسببالوفيات

قوىصراعاتنشبت.جديدةقوىبينصراعات

القوىالحربأنهكتلقد.الحربانتهاءبعدجديدة

انتهت.الحربقبلوآسياأوروبافيكانتالتيالرئيسية

بريطانياوأصيبت،واليابانلالمانياكاملةبهزيمةالحرب

الدولمثلالناشئةالأموبحثت،شديدةبخسارةوفرنسا

مستعمريهاعنالاستقلالعنوغيرهاوالهندالعربية

السوفييتيوالاتحادالمتحدةالولاياتوخرجت.القدامى

بمجردتحالفهماوانتهى،عالميةقائدةكقوىالحربمن

أوروبافىالشيوعيةلنشرأصسوفييتىاالاتحادسعىأن

يقودهالذيالشيوعىالعالمبينالصراعوأدىوآسيا.

الولاياتتقودهالذيالشيوعىوغيرالسوفييتىالاتحاد

الحربانظر:.الباردةالحربباسميعرفلماالمتحدة

.ةرفىلباا

الذريةالقنبلةبتطويرالنوويالعصربدأ.النوويالعصر

الأسلحةأنالناسمنكثيرواعتقد،الثانيةالعالميةالحربأثناء

فيحربفيالتفكيرتجعلكبيردمارإحداثعلىالقادرة

كانتالثاليةالحالميةالحرل!حلالطلناسمرتالتيالإنسانيةالملعاناة

مأوىبدولىالناسملايينوأصبحكتيرةمدندمرتفقد.الشدةلالغة

لهممأوىلاالدينالألمانوهؤلاءواستقرار.سكنإلىحاجةوفي

.مكانكلفيانتشرالدياليأسيحسدود
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فيالناسيعيمقأنيأملونوكانوامستحيلا،أمراالمستقبل

.قوةأكثرأسلحةتطويرسباقبدأماسرعانلكن،سلام

المتحدةالولاياتعرفتالثانيةالعالميةالحربنهايةوفي

اقترحتام469سنةوفي.ذريةأسلحةتنشئكيف

الطاقةعلىللعسيطرةدوليةوكالةإنشاءالمتحدةالولايات

السوفييتىالاتحادولكن،نوويةأسلحةإنتاجومنعالذرية

ستالنوأمر،ألاقتراحوفشل،للتفتيشنظامإقامةرفض

سنةذلكفيونجحوا،الذريةالقنبلةيطورواأنالعلماء

الولاياتمنكلأجرتالخمسينياتأوائلوفي.ام941

دمارا،أكثرأسلحةعلىتحاربالسوفييتيوالاتحادالمتحدة

الهيدروجينية.القنبلةهىتلك

العصربدأمنذنوويةحربقياممنالناسوخاف

تهددالباردةالحربكانتالأوقاتبع!وفي،النووي

القوةلكن،العظميينالقوتينبينحربفيبالانغماس

بأنكفيلةكانتربماالنوويةللأسلحةالخيفةالتدميرية

.كبرىبحربالمجازفةوبينبينهماتحول

السلامآفاق

إندلاعلمنعمجهوداتبدأت.المتحدةالأمم!مولد

مخاطرمننتجلماوذلك،ثانيةمرةالعالمتشملحرب

ممثلوناجتمعأم439سنةوفي.الثانيةالعالميةالحرب

فيوالصينالسوفييتيوالاتحادوبريطانياالمتحدةللولايات

تطويرعلىتعملدوليةمنظمةإقامةعلىواتفقواموسكو،

فىفيثانيةمرةالكبرىالأربعالقوىواجتمعتالسسلم،

واشنطن.مدينةقربأوكسدمبارتونفىام449سنة

وفي.المتحدةللأمجديدةلمنظمةالدعوةالممثلونوقرر

فرانسيسكوسانفيأمة05كثلواجتمعأم459أبريل

ميثاقمشروعلوضع،المتحدةبالولاياتكاليفورنيافي

المفعولنافذوأصبحيونيو،فيالميثاقووقع،المتحدةالام

أكتوبر.42في

قررالثانيةالعالميةالحربتنت!أنقبلألمانيا.معالسلام

ألمانياوقسموا،هزيمت!بعدلألمانياعسكريااحتلالأالحلفاء

السوفييتيوالاتحادالمتحدةالولاياتبينمناطقأربعإلى

القوىوأرادت،منطقةمنهاكلفيحتلوفرنسا،وبريطانيا

بوتسداممؤتمروفيبينها.فيمابرلينتقسيممجتمعةالأربع

التيالاحتلالسياسةالحلفاءحددام459يوليوفي

الألمانيةالمسلحةالقواتإلغاءعلىواتفقواسينتهجونها،

نهريشرقيأراضيألمانياوفقدت،النازيالحزبوتجريم

واستحوذلبولندا.المنطقةمعظموذهبت،ونيسالأودر

المنطقة.منالشرقيالشمالىالركنعلىالسوفييتيالاتحاد

جرائمبارتكابالمتهمينالنازيينالقادةالحلفاءقدم

الاثامعناللثامالمحاكماتوأماطتللمحاكمةحرب

أهموأجريت،النازيةألمانياارتكبتهاالتيوالفظائع

4591مننورمبرجالألمانيةالمدينةفيالحربمحاكمات

.ام949إلى

السوفييتيالاتحادأوقفمباشرةالاحتلالبدأأنوبعد

الجهودكلأمامالطريقوسد،الغربيينالحلفاءمعتعاونه

منطقةفىمناطقهمالحلفاءضموبالتدريجألمانيا،لتوحيد

ضمرفضالسوفييتيالاتحادولكن،وأحدةاقتصادية

فىالسوفييتيةالمنطقةعمقفيبرلينمدينةوظلت،منطقته

نأفىالسوفييتيالاتحادفكرام489يونيووفىألمانيا.

الطرقكليسدوأنبرلينمنالأوروبيةالقوىيطرد

وظل،المديخةإلىالمؤديةالمائيةوالطرقالحديديةوالسكك

والوقودبالطعامبرلينبالجويمدونسنةمنأكثرلمدةالحلفاء

برلينحصارالسوفييتيالاتحادرفعوأخيرا،الأخرىوالمواد

سبتمبر.فيالجويالحصاروانتهىأم949مايوفى

مناطقهم،فيسياسيةأحزاباالغربيونالحلفاءأقام

المناطقانضمتأم949سبتمبروفي.انتخاباتوأجروا

الاتحادية،ألمانياجمهوريةاسمتحتالغربيةالثلاث

وقعام559مايووفي.الغربيةبألمانياتعرفوأصبحت

وتعطيالغربيةألمانيااحتلالتنهيمعاهدةالغربيونالحلفاء

كاملا،سلاماتكنلمالمعاهدةلكنكاملا،استقلالأالبلد

توقيعها.رفضالسوفييتىالاتحادلأن

منطقته،فىشيوعيةحكومةالسوفييتيالاتحادوأقام

تعرفالسوفييتيةالمنطقةأصبحتام949أكتوبروفي

ألمانياأيضئاوسميتالديمقراطيةألمانياجمهوريةباسم

قويةالشرقيةألمانياعلىالسوفييتيةالسيطرةوظلت،الشرقية

ولمام،559سنةفىرسميامستقلاالبلدأصبحأنبعد

تتحدأنقبلالثمانينياتفيإلاالسيطرةتلكتخف

ألمانيا.انظر:.قصيرةبفترةالألمانيتان

فيلليابانالعسكريالاحتلالبدأ.اليابانمعالسلام

القواتيفوقالأمريكيينعددوكان،أم459أغسطس

المهمالدوربسببالحلفاء،احتلالمناطقفيالأخرى

ماكالجنرالأدخل.اليابانهزيمةفىبلادهمبهقامتالذي

استهدفتإصلاحات،التحالفلأمأعلىكقائدارثر

بلدإلىوتحويلها،العسكريةسيالمبتهانمومناليابانتخليص

بموجبهنقلام479سنةفيدستوراووضع.ديمقراطي

كما،الشعبإلىاليابانإمبراطورمنالسياسيةالحقوقكل

فياليابانحقوأنكر،للمرأةالتصويتحقالدستورأعطى

حربا.تعلنأن

يابانيا25للمحاكمةالحليفةالاحتلالقواتوقدمت

اتهمواممنحكوميينمسؤولينأوعسكريينقادةكانواممن

سبعةفيبالإعدامالحكمونفذ،حربجرائمبارتكاب

السجن.إلىالباقونوأرسل،منهم
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ومعظمالمتحدةالولاياتوقعتأم519سبتمبرفي

المعاهدةواقتطعت،اليابانمعسلاممعاهدةالتحالفأم

سمحتل!صها،اليابانخارجالواقعةالإمبراطوريةأراضى

الحلفاءاحتلالوانتهىنفسها،تسليحتعيدبأنلليابان

ذلكورغم.الصلحمعاهدةالدولوقعتأنبعدلليابان

تبقيأنالمتحدةأطولاياتسمحتقدجديدةمعاهدةفإن

أصشعبيةاالص!تحكومةووقعت،اليابانفيلهاقوات

الاتحادووتجع،أم529سنةاليابانمعصلحمعاهدة

.ام569سنةفيمنفصلةمعاهدةواليالانالسوفييتي

العالميةالحربانتهاءبعد.أخرىأقطارمعالسلام

صلحممعاهداترسمالحلفاءبدأ،قصيرةبفترةالثانية

المحور،معقاتلتالتيالأخرىالأقطارمنوأربعةإيطاليا

المعاهداتوحددتورومانيا،والمجروفنلندابلغارياوهي

تعويضاتبدفعوأشمتها،المهزومةللأقطارالمسلحةالقوات

فتنازلت،إقليميةتغييراتبعملالمعاهداتوألزمت،حرب

وحازتويوغوسلافيا،لليونانأراضعنبلغاريا

أراضيفنلنداوفقدتالمجر،منأراضيتشيكوسلوفاكيا

أغرنساأراضعنإيطالياوتنازلت،السوفييتيالاتحادضمها

شرقفىإمبراطوريتهاوفقدت،واليونانويوغوسلافيا

فيولكنهاالمجر،منأراضعلىرومانياوحصلتإفريقيا،

السوفييتي.والاتحادلبلغارياأراضىأعطتالمقابل

الموسوعةفىملةذاتمقالات

فياتتركصالتىبالأقطارالخاصةالمقالات!ىتاريخيةنبذةانظر:

تشمل؟وهذهالصلةداتالأحرىوالمقالات،التاليةالعالميةالحر!

كرلمعاا

ليالريصاأمعركةدلكركأوكياوا

حزيرة،ميدوايمعركة،ليمجراد!تاأيووحيما

حزيرة،ويكعوامحزيرةشبه،لاتان

كوريحدورالفحلسديةالروسيةالحرو!

حليجماليلا،اجمابايكةاالصيميةالحرو!

التحالفدولقادة

ولي!،سليمهارلىهنريأرنولد،

كاتليتحورج،مارشالإيرلتوس!،ألكمسدر

دوحلاسآرتر،ماكإيرحولىكلودالسير،أوكنلك

لويسمونتبات!،ديفيددوايتآيزنهاور،

لوبيرلارد،مولتحمريسميتجورج،باتون

جوليورلريدريكواجم،هالزيطسونأومر،لرادلي

برسيفالأرلتحيبولدوالل،هارولدحيمص،دوليتل

نتيموليتشكونستاجورحي،زو!صل!

المحوردولقادة

إيسوروكو!اموتو،ياكارل،ويتزدإيرود،رومماط

وا!لم،كيتللمردأ،لجود

دررينها،يتشرهيدولهكدهيرما،ينجحور

التحالفلدولالشاسيونالأعلام

ماريجوزيفألدريشارل،ديحولريحشماردكلمست،أتلى

ديلالوفرانكلين،رور!لتأنطوممطإيدد،

جوريص،لينستاللوردا،بيمربروك

كريستيادحان،سمطسإدوارد،لييه

عوردنروبرتاحسيرا،منزيصهاري،ترومان

يلفتمقميخاشسلادفيا،مولوتو!ونستودلسيرا،تشرلشل

لصوتشم!هـل!!

كوردلهلشيلثكايتسياح

الأولهيلاسيلاسيربرحوريمى،تيتر

راإد؟،لاييهدا

المحورلدولالشاسيونالأعلام

أ!ريترأبراهامفيدكودكويسليغ،أدولرو،إيحمان

بييرلافالمارت!بورماد،

بنيتو،موسولييفلي!هري،ستالى

ولفأدهتلر،ي!صهيدتوحو،

ولفرود،هسيم!جور،بلرجو

هيتوهيرويداغرأ،لمجيرجرور

هينريت!هيملر،فونحواشيمريشرو!،

تضأ،سير

أخرىتراجم

راؤول،ولسبرجكرو!حونهمريقيصر،

ومعاهداتمؤتمرات

الأمريكيةالدولمؤتمراتمؤتمر،بوتسدام

تيةتماا،يكخميوتمرمؤ،داطص

تمرمؤ،اطاياتمرمؤ،سحيسكوفرادصا

والأسلحةوالعتادالقوات

الماهرالطيارالحاطفةالحربالأزورا

الطيرادالكوريةالحر!والتأجيرالإعارة

العواصةالسريةالحركةطريقألاسكا،

ئىلمداالحياداأساروكاا

الموحهةالقذيمةالحودةالبحرية

القمبلةبةبالداركبسما

الجويةالقواتالسياسيةالدعايةالممر،البواسدي

الألعامكاسحةاصفاثاالدفعالإحماريالتجنيد

ال!!امكاريالذحيرةالاستهلاكيةالموادتحصيص

اللاحئالراداربعدعرالتح!-

يتسهلدلرتلالتمويها

حركةأعضاء،الماكىالرهينةالحر!حرائم

الخالراتالحربيةالسفيحةتبيحرال!

الحركطالمراسلالنوويالسلاحالجرا!ة

القناصمرقبالسولارالحستابو

الاعتقالمعسكرأصاروخاحيص

لموالودالطائرةالحيحقا

الأطلسىميتاقالخامسالطابورالطائراتحامله

بورماطرية!لألعاماحر!

لطورليدائيةلرماالحر!ا
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المتحدةالأم

المجهولالجندي

الأولىالعالميةالحرب

المنظمات

الأحمرا!حليبا

علةذاتأخرىمقالات

نورمبرخ!محاكمات

هيروشيما

الموضوععرعنا

الحربأسباب-ا

قدمايمضيالعدوان-دالاقتصاديةالمشاكل-أ

الأسبانيةالأهليةالحربهـ-القومية-ب

الترضيةفشل-والحكوماتظهور-ج

يةلاستبدادا

للحربالأولىالمراحل-2

المنخفضةالأراضىغزو-دبولنداغزو-أ

فرنساسقوطهـ-الوهميةالحرب-ب

بريطاليامعركة-ووالمرويجالدنماركغزو-ج

الحرباتشار-3

السوفييتىالاتحادغزو-جإفريقيافيالقتال-أ

الأطلسيمعركة-دالبلقانفيالقتال-ب

عالمياصراعاتصبحالحرب-4

والتأجيرالإعارةقانون-أ

اليابانيالهجوم-ب

إفريقياوشمالأوروبافيالحلفاءهجوم

)الغزو(الصفريومهـ-ألاستراتيجية-أ

الرأينإلىالاندفاع-والسوفييتيةالجبهة-ب

السوفييتىالتقدم-زإفريقيالتممالفي-ج

أوروبافيالنصر-حإيطالياغزو-د

الهادئوالمجطآسيافيالحرب-6

الفلبينتحريرهـ-اليابانأنتصارات-أ

وبورماالصينفىالحرب-والمبكرة

والهندالتيارتحول-ب

اليابانعلىالإطباق-زالهادئالمحيطجنوب-ج

الذريةالقنبلة-حفيجزربينالقفز-د

الهادئالمحيطفىالنصر-طالهادئالمحيطوسط

السريةالحرب-7

المقاومةمجموعات-خللعايةالسري-أ

)الألتراميكرت(

الدعاية-دوالخربونالجواسيس-ب

الداخليةالجبهة-8

السوفييتيالاتحادفي-جالحربيالحلفاءمجهود-أ

ألمانيافي-ب

الحربنتائج-9

والدمارالموت-أ

جديدةتوىبينصراعات-ب

النوويالعصر-ج

السلامآفاق-01

اليابانمعالسلام-جالمتحدةالأممولد-أ

أخرىأقطارمعالسلام-دألمانيامعالسلام-ب

أسئلة

المحيطفيالأمريكىالأسطهولحركةشلاليابانقررتلمادا

هاربر؟بيرلفىقاعدتهفيوهوالهادئ

الصحراء؟ثعلبلقبعليهأط!الديالقائدمن

فشلها؟اتضحومتى؟الترضيةما

عامفيالياباناستحدمتهالذيالرهيبالجديدالسلاعما

ليت؟خليجمعركةاثناءام449

التاريخ؟فيبحريعزوأكبرما

؟ام939عامفيبتحالفهماالعالمصدمااللذانالقائدانمن

الأ(؟اليوقواربخطرعلىالحلفاءتغلبكيف

؟الحربفيتحولنقطةستالينجرادمعركةكانتلماذا

تشخهاكانتالتىلالقنابلالقصفحملاتاختلفتكيف

ألمانيا؟ضدوبريطانياالمتحدةالولاياتم!كل

فيألانتصارعلىبريطانياساعدوكي!للعاية؟السريما

بريطانيا؟معركة

والولاياتبريطانيابينكانتام812عكامصب

أيضاتسميتهايمكنغريبةحرباكانت.الأمريكيةالمتحدة

كانتالحربإعلانمنيومينفقبل.الاتصالبحرب

التيالقوانينستلغيبأنهاصرحتقدالبريطانيةالحكومة

اتصالهنالككانفلو.القتالفيالرئيسىالسببكانت

تجنبجدأالممكنمنلكانوأوروبا،أمريكابينبرقي

.الحرب

بريطانياضدالرئيسيةالمتحدةالولاياتشكوىكانت

الجديدةإنجلتراولاياتولكن.للسفناعتراضهافيتتمثل

بشدةعارضت-المتحدةالولاياتفيالكبيرالسفنمركز-

بصفةبالحربالمطالبةجاءتوقد.الحربإلىاللجوءفكرة

.والجنوبالغربفىالموجودةالولاياتمنرئيسية

وكانام281عامحربفيالنصرالجانبانادعى

المتحدةالولاياتبينالتناقضاتمنمجموعةبرمتهالنزاع

القوية.وبريطانياالفتية

الحكومةرئاسةبونابرتنابليونتولى.الحربأسباب

عامبعدإمبراطوراوأصبح،ام997عامبعدالفرنسية

ظلت.القاريةاوروباسيدنفسهمنجعلثمأم،408

يسيرةفترةعداماام397عاممنذفرنساتقاتلبريطانيا

نابليونكانام(.308-1018)فقطالأنفاسلالتقاط

عامفيولكنواحتلالها،بريطانياغزوفيطويلةلمدةيأمل

أسطولهالبريطانينلسونهوراشيوالأميرالدمرأم508

عنالتخليإلىنابليوناضطرمماالأغر،الطردتمعركةفى

عنعوضاشرعولذلك،الإنجليزيالقنالعبرجي!تسيير

البريطانية.التجارةعلىبالقضاءبريطانياتدميرفىذلك

فيالأوامرمنمجموعةبدورهابريطانيا،وأصدرت

وأيالفرنسيةالموانئعلىحصاراتفرضالعموممجلس

الفرنسية.السيطرةتحتاخرمكانأيأوأوروبا،فيموانئ



أم812عامحرب246

والفرنسىالبريطانىللحصارينكان.الحصارينآثار

عامفقبل.المتحدةالولاياتلحمفنعلىمدمرةاثار

الأوروبية.الحربمنالمتحدةالولاياتتأثرت،أم608

بريطانياإلىالبضائعتأخذالمتحدةالولاياتلممفنوكانت

منأضعافأربعةالمحمولةالتجارةقيمةوزادتوفرنسا،

علىوكان.فجأةالحالتغيرثمام.508إلى1917عام

نأالفرنسيةالموانئنحوالمتجهةالمتحدةالولاياتسفن

وإلا،الرسومولدفعللتفتيشبريطانىميناءفيأولآتتوقف

نابليونولكن.السفينة-الأرجحعلى-البريطانيونصادر

البريطانيةالموانئفىالتوقفبعدمالمحايدةالسفنأمر

منسفينةأيبمصادرةقواتهسيأمرأنهأيضاوأعلنللتفتيعش

الوزراءمجلسأوامرتطيعالمتحدةالولاياتسفن

ني.البريطا

كانولذلكالبحار،علىالبريطانيالأسطولسيطر

معتتاجرأنهوالمتحدةالولاياتسفنتفعلهشيءأسهل

فقط.بريطانىبترخيصأوبريطانياأو،الاخرينالمحايدين

البريطاني،الحصارالمغامرةروحلديهمممنقلةوخرقت

تحققها،أنيمكنالتىالضخمةالأرباحأجلمنوذلك

القارية.أوروبامعبالخاطرالمحفوفةالتجارةفيواستمرت

الفرنسيةالسياستينمنالمتحدةالولاياتاشتكت

غيرفقصأأ!رقأعلىحصارينلوصفهمامغاوالبريطانية

حصارتنفيذيستطجعلاالجانبينمنأياأنإذ،قانونيين

عمليا.كهذاالنطاقواسع

البريطانيالأسطولكانالتجنيد.علىالبحارةإكراه

هذهأسبابأحدوكان،بحريةجنودإلىحاجةفيدائما

وجدواقدالبريطانيالأسطولمنالهاربينمئاتأنالحاجة

الحكومةفادعت.المتحدةالولاياتسفنفيعملا

أعالىفيالمحايدةاسمفنإيقاففىالحقلهاانالبريطانية

المولدبريطانييالبحريةجنودبنزعقامتكماالبحار

البريطانية.ادبحريةخدمةإلىالعودةعلىبإجبارهم

لحدالإجراءهذاعلىبشدةالمتحدةالولاياتاعترضت

قدبالميلادالأمريكيينالمواطنينمنالكثيرلأنكبيربم

البريطانيين.البحريةجنودمعخطأصودروا

إجراءأتبعدةالقيامالمتحدةالولاياتحكومةحاولت

تغييرعلىبريطانيالحملأم،81و.6018عاميمابين

حظرتفقد.المصادرةوتجاهالمحايدةالسفنتجاهسياستها

ومنعتالأمريكيةالأسواقمنالبريطانيةالبضائع

حاولتكمابريطانيا.إلىالمتحدةالولاياتمنالصادرات

البريطانيةالسفنماعداللجميعالأمريكيةفئالموانئ

لفرنسية.وا

البحار،عبرالأمريكيةبالتجارةالإجراءاتهذهأضرت

الشرقى،الساحلفىالسفنأصحابتقريبادمرتفقد

بريطانيا.سياسةتغييرفىوفشلت،الجنوبفىوالمزارعين

جيص!المتحدةالولاياترئيسهيأام،181نوف!بروفى

.للحربشعبهماديسون

فيالناسمنكثيرساند.الحربنحوتحركات

التجارأنإلابريطانيا،ضدالحربخوضالمتحدةالولايات

البحريأسطولهمدمارمنخوفاعارضوهانيوإنجلاندفى

.نابليونضدكفاحهافيبريطانيامعتعاطفهمإلىإضافة

صراعاام281حربتكنلم.الحربسير

تكنلمإذ،الجهتينمنأيمنالطاقاتكلفيهمستخدما

بريطانياوكانتجيدا،استعدادامستعدةالمتحدةالولايات

وفىفرنسا.معلصراعهابالنسبةمزعجاجانباالحربترى

الحربالمتحدةالولاياتأعلنتام281عاميونيو18

الحكومةكانت،ذلكمنيومينوقبلبريطانيا.على

الوزراء،مجلسأمررسمياستلغىأنهاأعلنتقدالبريطانية

المناسب.الوقتفىأمريكاتصللمالأخبارهذهولكن

علىالبحريةالمعاركفيالمتحدةالولاياتاعتمدت

بعضيملكهامسلحةسفنوهي،الخاصةالحربيةاسحفن

كانبها.لتحاربالحكومةوتستأجرهاالأشسخاص،

الولاياتساحلحاصرولذا،قوةأكثرالبريطانىالأسطول

.كبيرةبدرجةالأمريكيةالتجارةبذلكمدمراالمتحدة

العاشرفىإيريبحيرةفىبحريةمعركةالأمريكيونكسب

التسعالسفنهزمتعندماام813عامسبتمبرمن

فقدالبر،فيأما.بريطانيةسفنست،بيريهزاردلأوليفر

كندا،لغزوأتجاهاتثلاثةمنللأمريكيينخطةفشلت

المليشياقوأتبعضلأنوجزئيا،البريطانيةالمقاومةبسبب

نفسه.فريقهاتساندأنرفضتالأمريكية

يوركعلىالأمريكيوناستولى،أم813أبريلفى

البريطانيونهزم.قصيرةلفترةكنداعاصمةحاليا(،)تورنتو

منتقهقرهمعندتيكومسيهبقيادةالهنودوحلفاؤهم

،إيريبحيرةفيالبحريبيريانتصاروبعد.ديترويت

منالخامسفىأونتاريوفيالتيمزنهرمعركةفىوذلك

القبائلحلفقتلهونقضتيكومسيهقتل،أم813أكتوبر

البريطانيين.معالمتحالفةالهندية

فيانهزمقدنابليونكانام،481عامبحلول

علىيزيدماترسلأنبريطانياواستطاعتأوروبا،

الولاياتوقامتكندا.عنللدفاعجندي000.51

آنذاكالأمريكيونأصبحوقدللغزو.أخيرةبمحاولةالمتحدة

وهزموا،ومنضبطةجيذاتدريئامدربةقوأتيملكون

الجانبينكلاادعىذلكومعشيبيوامعركةفيالبريطانيين

ام(.481يوليو)25لينلنديمعركةفىانتصاره

وانتهتكندا.منالمتحدةالولاياتقواتانسحبت

طريقعننيويوركعلىللاستيلاءالبريطانيةالمحاولات
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أسطولحطمعندما،سريعبتقهقرشامبلينبحيرة

البريطانيةالإمدأداتخطوطهددمما،البحيرةفيبريطاني

أخرىبريطانيةعسكريةقوةنزلتكندا.إلىالعودةعند

الأمريكيةالعاصمةواحتلت،تشيسابيكخليجفي

الكابيتولمبنىفىالنارمشعلة،أغسطسفيواشنطن

الأبيض.والبيت

نيومعركةهيالحربفيالأخيرةالمعركةكانت

ومثلها،أم581عامينايرمنالثامنفيجرتالتيأورليانز

لوتلافيهابالإمكانكانالحربهذهفإنالحربإعلانمثل

فيسلاممعاهدةوقعتفقد،سريعاتصالهناككان

المعركة.نشوبمنيوما15قبلببلجيكاغنت

0008منأكثرمنجيشاأرسلواقدالبريطانيونكان

نحومباشرةوسارواأورليانزنيوعلىللاستيلاءرجل

أندرواللواء،الأمريكيالقائدأعدهاقدكانالتيالحصون

نحوالمهرةوالرماةالأمريكيةالمدفعيةوأصابت.جاكسون

فيهمبماوجريحقتيلبينمابريطانيجندي0.051

الأمريكيونوخسر،باكنهامإدواردالمسيراللواءالقائد،

المعركة.هذهفىالرجالمنالقليل

الحربمنالبريطانيالشعبقاسى.غنتمعاهدة

الأمريكيينمنمتزايدعددوخشيضرائبها،منوخصوضا

مندوبااجتمع.الحرباستمرتإذاكارثةحدوثمن

.ام481عامأغسطسفىببلجيكاغنتفيالبلدين

فيام،481عامديسمبر42فيمعاهدةوقعتوأخيرا

الأراضىكلتسلم،المعاهدةهذهلشروطووفقا.غنت

إلىشيءكلويعود،طرفكلعليهااستولىقدكانالتى

يأالبلدينمنلجانوتسويتماما.الحربقبلعليهكانما

فيمطلقاشىءأييذكرولمالحدود.حولخلافنقاط

مجلسأوامرأوالحصاراتأوالمصادراتعنالمعاهدة

كانكماكانتأنهامنالرغمعلىالبريطانىالوزراء

.الحربنشوبفيسببامعتقدا

التيالقضايامنأياالحربتحللم.الحربنتائج

بريطانيا.معبشأنهااشتبكتقدالمتحدةالولاياتكانت

التالية.السنينخلالتلاشتالقضاياهذهمعظمولكن

جاكسونأندروهما،أمريكياناكتعسبالحربوأثناء

دورمنبهقامالماعسكريةشهرة،هاريسونهنريووليم

الرئاسةانتخاباتفىللدخولأهلتهماالحربهذهفىكبير

أندرو.،جماكسونانظر:.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

،القتالمننمطعلىيطلقتعبيرتالعصاب!حرب

استراتيجيةوترتكز.المحاربينمنصغيرةمجموعةبهتقوم

مجموعةتخضعوقد،المباغتالهجومعلىالجماعةهذه

صغيرةوحداتفىتحاربولكنها،للتنطمالعصابات

لرجالالحربيةالعملياتوتتركز.بعضعنبعضهامستقلة

الانقضاضمنيمكنهامماالعدو،خطوطخلفالعصابات

الجماعاتهذهوتستخدم.إمداداتهوتدمير،عليهالمفاجئ

منجولإشاعة،والانسحاب،الهجومالعملياتهذهفى

التضاريسالعصاباترجالويستغلوالتحفز.،القلق

فيالاختفاءأووالانسحابالهجومعملياتفىالطبيعية

والتلالكالغاباتالنظاميةالقواتمتناولعنبعيدةمناطق

والأنهار.والبحيرات

المدنفيتدورالتيالعصاباتحربعلىيطلق

واختطافالمتفجراتإلقاءأساليبهاوأهم.المدنإرهاب

رجالعلىيطلقكما.الختلفةالعنفوأشكالالرهائن

ويقوم.الفدائيونأوالسريةالمقاومةحركةالعصابات

،القوةمحدودةمجموعاتالعصاباترجالخططبتنفيذ

استخدموقد.وعدةعددا،تفوقهمجيوشضدوالموارد،

شبهفينابليونضدمرةلأول،الحربمنالنمطهذا

.أم481وام808عاممطبين،الأسبانيةالجزيرة

سحيقةأزمانمنذالعصاباتحرباستخدمتكما

الحروبمنالنمطهذامزاياوتنعكس،الغازيةالجيوش!ضد

،الطعاممنالمباغتبهجومهاالعدوتحرمالتيخططهافي

مما،اتصالاتهوشبكة،إمداداتهخطوطوتدمر،والمأوى

الجماهير.وسطالمقاومةتنظيممنيمكنها

حرباستخدمتفقد،المعاصرةالأزمنةفىأما

بها.الإطاحةومحاولة،الحكومةمحاربةبهدفالعصابات

الريفيةالمناطقفيالحكوماتضدالعصاباتحربوتدور

الرئيسيةالأسبابوتعزى.الزراعيةالدولبعضفي

فيالمواطنينإحساسإلىالحروبمنالنمطهذالاندلاع

يترتبكما.مصالحهمرعايةالحكومةبإهمالالدولهذه

الشعورعدم،والحكومة،الريفيينبينالتواصلانقطاععلى

النائيةالمناطقسكانانتماءعنفضلا.الدولةتجاهبالولاء

حكامهم،ثقافةعنتختلفثقافاتإلىالبلادبعضفي

وعدمالحكومةمعارضةعنهشمخضأنيمكنالذيالامر

لأوامرها.الانصياع

الظروفهذهفيالعصاباترجالأنشطةتتخذ

إلى،والمسرقة،النهبأعمالمجردمنتمتدشتىأشكالأ

عالية.كفاءةذاتمنظمةقواتخلالمنالمنظمالهجوم

المدنيةالشرائحمنأعضاءهمالعصاباترجالويستقطب

فيسراينخرطونالذينوالعمالالفلاحينمثلالختلفة،

التنطمات.هذه

الزعيميعتبر.الحديثةالعصاباترجالأساليب

حربلأساليبالمطورينأبرعتونجماوتسيالصينى

2791عامبينالممتدالطويلكفاحهتوجوقد،العصابات

الوطنيين.الصينيينعلىبالنصرأم،949و



العصاباتحرب248

يظهصالصورة!ىالعدو.جيوش!علىمباعتةهجماتلحتمنالأحرىالطبيعيةوالمعالمالتلالالمحارلين،حماعاتتستغلماغالباالعصاباتحربفي

.أم89"وأوائلأم979عامأواخرأفغانستادغزتالتىالسابقةالسوفييتيةالقواتعلىهجومفىللمشاركةيستعدالأفغانأحد

أساليبعدةالثوريينمنصغيرةمجموعاتتستخدم

الأساليبهذهأهمومن.الحديثةالعصاباتحروبفي

معوتعاطفهمدعمهمعلىوالحصولالريفييناستمالة

ذلكأعقابفيويتم.عليهمالسيطرةثمومن،الحركة

العصاباتلرجاليوفرالأمرالذي،وتعبئتهمامشقطابهم

تستغرقوقد.الأخرىوالحاجات،الطعامإمدادات

الأهدافهذهإلىللوصولالعصاباترجالمحاولات

طويلة.سنين

فيالعصاباتحربرجالاسترأتيجياتتتركز

المباكتالهجوماستخدامعلى،الحكومةضدصراعهم

التىالإرهابيةالهجوموسائلوكلوالاغتيالاتوالتدمير

هذهوترمىقواها.وتنهكالحكوميةالقواتعضدمنتفت

ثمومن،بالحكومةالمواطنينثقةإضعافإلىالاستراتيجية

تطورمنالمرحلةهذهوفى.حمايتهمعنبعجزهاإقناعهم

المواجهةالعصاباترجاليتفادى،العصاباتحرب

تسجحمعينةظروففىإلا،الحكومةقواتمعالمباشرة

ويدرك.بدقةاختيارهايتمالتيالأهدافبمهاجمةلهم

الحكومة،قواتمعالمكشوفةالمواجهةأنالعصاباترجال

قواتلتفوقنظراالكاملةإبادتهمإلىتؤديأنيمكن

فىوالطائراتوالمدفعيةالمشاةتستخدمالتى،الحكومة

الازديادمعأحياناالعصاباترجالشمكن.معهمقتالها

متطورةلألمساليبواستخدامهم،العسكريةقوتهمفيالمطرد

فىالقتالويتطور.بلدهمأجزاءبعضتحريرمن،القتالفى

النصربإحرازتنتهىوقد،أهليةحربإلىذلكأعقاب

الحكومة.قواتعلى

الفائقةمقدرتهممنقوتهمالعصاباترجاليستمد

وتستخدمتعاطفها.واكتسابالجماهير،علىالتأثيرعلى

إثارةأهمها،الحكومةضدالجماهيرلاثارةوسائلعدة

يرغممما،والاجتماعيةوالعرقيةالسياسيةالمشكلات

المواطنين.ضدصارمةإجراءاتأتخاذعلىالحكومة

جانبإلىالجمهورانحيازالسلطةفعلردودعلىويترتب

.العصاباترجال

العصاباترجاليستخدمهاالتيالوسائلأهممن

علىتنطويالتيالدعاياتنشر،الفلاحينلالعمتقطاب

الفقراء،علىوتقسيمهاالأثرياء،أراضيبمصادرةوعود

الدعايةمنالنوعهذااستخدامانريبولا.والمعدمين

ضدالفلاحينمشاعرإثارةفيفعالةمساهمةيساهم

البلادفيالعصاباترجا!يسعىكما.الحاكمةالطبقات

مشاعراستثارةإلى،الأجنبيةالهيمنةتحتترزحالتي

الأساليب،لهذهإضافةالمستعمر.ضدالوطنيةالفلاحين

الفلاحينوطموحاتآمالدغدغةالعصاباترجاليحاول

وسائلتفشلوعندما.أفضلحياةإلىشطلعونالذين

استخدامإلىالعصاباترجاليلجأالسلميةالاستقطاب

والدعم.التأييدعلىللحصولوالقوةالتهديد

وإلحاقالعصاباترجالمواجهةالحكوماتتحاول

سياسيةبإصلاحاتالقيامخلالمنبهمالهزيمة
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الشعبي.التأييداستعادةمنيمكنهاالذيالأمر،واجتماعية

الحاجاتتشبعأنالحكومةعلىيجبلهذاإضافة

والملابس،والماء،الغذاء،توفيرمثلللجمهورالأساسية

هجوممنالناسحمايةإلىتبادرأنيجبكما.والعلاج

لحمايةلهموالتدريبالدعموتقديم،العصاباترجال

أنفسهم.

العصاباتحرباستخدامتاريخيرجع.تاريخيةنبذة

تدلشواهدوهناك.غابرةأزمانإلىالأعداء،جيوشضد

حربلأساليبالأسكتلنديةالقبائلاستخدامعلى

احتلتالتي،الرومانيةالجيوشعلىهجومهافيالعصابات

عصاباتقامتكما.الميلاديالثانيالقرنخلالبريطانيا

عاماالثلاثينحربأثناءبالسلاحالمدججينالفلاحينمن

بالهجوم،الأوروبيةالدولبعضفيام(،1-648)618

وقد.معسكراتهمخارجشجولونكانواالذينالجنودعلى

ضدالعصاباتحربأساليبالأمريكيونالهنوداستخدم

المستوطنينضدوأخيرا،الأخرىالقبائلمنأعدائهم

البيض.

-191)4الأولىالعالميةالحربأثناءأوروباتواجهلم

.عصاباتحروبأيةالقتالساحاتفيام(،189

لخنادقالقتالفيالجيوشاستخدأمإلىالسببويعزى

فقد،الأوسطالشرقفيأما.ثابتةجبهاتعلىترتكز

علىثارواعندما،العصاباتحربأساليبالعرباستخدم

استقلالهم.لنيلالعثمانيةالإمبراطورية

إلىام(459-1)939،الثانيةالعالميةالحربأدت

فرنسامثل،الأوروبيةالدولمنعددفيالمقاومةرجالقيام

النازيينمنالغزاةعلىعصاباتحرببشنويوغوسلافيا،

والفلبينبورمافيالعصاباتحربتصاعدتكما.الألمان

أعقابفيالفدائيونشن.الغازيةاليابانيةالقواتضد

فىحكوماتهمضدعصاباتحربالثانيةالعالميةالحرب

ضدالحرببعضهمقادكما.العالمأصقاعمختلف

ماوتسيقادالصينففى.الأوروبيةالاستعماريةالحكومات

عامفىالوطنيةالحكومةضدالنصرإلىالشيوعيينتونج

وحققعاما،وعشرينأثنيندامكفاحبعد،أم949

الصينية،الهندفيفرنساعلىساحقاانتصاراالشيوعيون

وأجبرت.اعوامثمانيةاستغرقتعصاباتحرببعد

-0591الفترةخلالالمصريينالفدائيينهجمات

وتوقيعمصرعنالرحيلعلىالإنجليزيالجيع!أم529

العصاباتحربألحقت.كماام549عامالجلاءاتفاقية

والتيأم،629عامالجزائرفىالفرنسيةبالجيوشالهزيمة

.للاستقلالونيلهاالجزائرتحريرعنهاتمخض

الكرةنصففىكاسترو،فيدلالكوبىالزعيمقام

عامكوبافيبالحكومةللإطاحةالأولىبمحاولتهالغربي

الصغيرةالثوارلمجموعةالحكومةقواتوتصدت.أم539

استخدامأدىعليها.تقضيوكادتلكاسترو،التابعة

،العصاباتحربلأساليبالبارعالكوبيالزعيم

،السكانمنعددوتجنيد،استقطابفىالفائقةومقدرته

ثمومن،ام959عامالحكومةبجيولقالهزيمةإلحاقإلى

سنينعدةمروروبعدكوبا.علىمطلقاحاكماأصبح

كبارأحدجيفارا،تشيغادرالكوبيةالثورةقيامعلى

الجنوبيةأمريكاإلىمتوجهاكوباكالمشرو،مساعدي

عامفيمصرعهجيفاراولقي.الثوريةالحركةلقيادة

انظر:.البوليفيةالحكومةبجيوشأصطدمعندما،أم679

تشي.،جيفارا

كوبا،فىالعصاباتحربحققتهالذيالنجاحورغم

منأصقاععدةفىالحروبمنالنمطهذافشلفقد

بثورةالهزيمةالفلبينيةالحكومةألحقتفقد.العالم

انحسارأعقابفياندلعتالتيالهك،الشيوعيين

واستخدمت.ام459عامفىللفلبيناليابانىالاحتلال

فيشرعتحيث،التورةلمواجهةوسائلعدةالحكومة

كانأتكما.الأراضىوتوزيع،الزراعيالإصلاح

أسلحتهمسلمواالذين،الهاكبالاهابالثوارمجموعات

معاقلعلىشاملاهجوماالحكومةدثشتوأخيرأ.للحكومة

عامفيالساحقةالهزيمةبهموألحقتالعصاباترجال

.ام459

تمكنتفقد،البريطانيةالمستعمرةالملايو،فيأما

الشيوعيين،الثوارعلىناجحةحملةشنمنالحكومة

الهزيمةإلحاقوتم،بالحكومةللإطاحةيطمحونكانواالذين

ذلكبعدالبريطانيةالحكومةشرعت.أم489عامفيبهم

واجتماعية.،وسياسية،اقتصاديةإصلاحاتبعدةالقيامفى

أثركلانتهىام579عاماستقلالهاالملايونالتوعندما

.العصاباتلحرب

عدةفيالحكوماتضدالعصاباتحروبانتشرت

العشرين.القرنمنالستينياتعقدفىالعالممنأصقاع

العصاباتحرببشنالأيرلنديالجمهوريالجيشقامفقد

كما.الشماليةأيرلندافىومنشاته،البريطانىالجيشعلى

إسرائيلعلىمتكررةهجماتالفلسطنيونالفدائيونشن

الشيوعيونوصعد.والأردن،وسوريامصر،منمنطلقين

فيأما.الحكوميةالجيوشعلىهجماتهممنالفلبينيون

كونجالفيتالمقاتلوناستخدمفلقدآسيا،شرقىجنوب

الفيتنامية.الحربفىالعصاباتحربأساليب

العشرينالقرنوسبعينياتستينياتعقديشهد

شنتحيث،المدنداخلالعصاباتحربانتشارظاهرة

المتحدةالولاياتفيالعصاباتحروبمنمختلفةأنماط

أساليبعدةواستخدمت،الغربيةوأوروبااللاتينيةوأمريكا
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،الاختطافبعملياتوالقيام،العامةالمبانيكتفجيرإرهابية

السلطة.علىالاستيلاءفىأخفقتلكنها،والاغتيالات

منالساندينيستا،عليهميطلقالذينالفدائيونتمكن

،م9791عامفينيكاراجواجمهوريةبرئيسالإطاحة

تعرفالتىروديسيا،فيأما.جديدةحكومةوتشكيل

الأفارقةالعصاباتحربرجالشنفقدبزمبابوي،الآن

القرنسبعينياتفيالبيضاءالأقليةحكومةضدحملاتهم

والسيطرة،الاستقلالنيلمنالأفارقةتمكنوقد.العشرين

استخدمام979عامفى.زمبابويفيالحكممقاليدعلى

فيالعصاباتحربأساليبأيضاالأفغانألمجاهدون

وفى.أم979أواخرفيلبلادهمالسوفييتيالغزوأعقاب

منالسوفييتانمسحبأم،989و8891عامي

عامالحكومةدحرمنالمجاهدونوتمكنأفغانستان

.أم299

،الإرهاببمالموالون؟المحتلةفلسطينأيضا:انظر

تاريخ.،فلسطينبمالسريةالحركةأسبانيا،

أم087عامبدأتالبروسيةالفرنسيةالحرب

ألمانية.ولايةوهىوبروسيا،فرنسابيننزاعنتيجة

بروسيا،إلىالأخرىالألمانيةالدولجميعوانضمت

وألمانيا.فرنسابيننزاعاالنزاعفأصبح

بروسياهزمت.الحربإلىأدتالتىالحوادث

القوةمحلهاوحلتالسبعةالأسابيعحربفىالنمسا

فرنساإمبراطورالثالثنابليونوسجح.الرائدةالألمانية

بروسيا.إخضاعفىيرغبونالذينبالوطنيينشأثربأنلنفسه

شغوفابروسياوزراءرئيسبسماركفونأوتووكان

الألمانيةالدولوحدةيقويأنفىيرغبوكان،بالقتال

فرنسا.ضدحرباتخوضبجعلها

التاجقدمفقد،بسهولةالحربذريعةووجدت

وهوسيجمارينجن،هوهينزوليرنليوبولدللأميرالأسباني

الفرنسيونشعروقدبروسيا،ملكأقاربوأحدكاثوليكي

هوهينزوليرنعائلةفستصبحأسبانياليوبولدحكمإذاأنه

فرنساولكن.عنهنيابةالتاجليوبولدوالدورفضجدا.قوية

منليوبولديمنعحتىضمانابروسياتوفرأنعلىأصرت

لاحق.وقتأيفىالعردققبول

إلىالطدبهذاالفرنسياس!فيربنيديتيالكونتقدم

ولهلموقابلبرومميا.فيإيمزفيالبروسيالأولولهلم

برقيةأرسلثم،الفرنسيالطلبرفضولكنهبأدببنيدشي

البرقيةهذهركزقدبسماركوكان.حدثبمابسماركإلى

حينماكبيراغضباتثيرجعلتهابطريقةإيمزمنالمرسلة

وأعلنت.ام087عاميوليو41فىفرنسافىنشرت

.العامنفسمنيوليو91فىالحربفرنسا

فقد.بحماسالحربالدولتاندخلت.الحربتطور

الجيشقائدمولتكهفونكارلهيلموتالجنرالأعد

يكنولمدقيقا،إعدادأفرنسامعللحربالبروسي

كبير.استعدادعلىالفرنسيون

وورثويزمبورج،فيالفرنسيينالألمانهزم

جيوشوانفصلتفادحةخسائروكبدوهم.وسبيتشرن

بازينوالمارشال،ماكماهونالمارشالقيادةتحتفرنسا

بازينوحوصربعضعنبعضهماالألمانعزلهمااللذين

لإغاثةالتقدمأوامرتلقىالذيماكماهونأماميتز،عند

.سيدانقربكبيرةمعركةفىالألمانمعتقابلفقدبازين

وسجنماكماهونجيشوامحتسلم،الفرنسيونوفوجئ

ذلك.بعدبازيناستسلمثمالثالثنابليون

حدثتالتيالهزيمةأنباءوصلتحينما.الحربنهاية

عنللدفاعواستعدوانابليونالفرنسيوننحى،سيدانفي

بشجاعة،باريسفىوالمواطنونالجيع!وحارب.المدينة

عامأوائلفىللألمانالمدينةتسليمإلىاضطرواولكنهم

التى،فرانكفورتبمعاهدةالحربوانتهت.ام871

الاتفاقيةونصتام871عاممايومنالعاشرفيوقعت

اللورينمنوجزءاالألزاسمعظمفرنساتعطيأنعلى

أمريكي،دولاربليونيساويمالألمانياتدفعوأنلألمانيا،

المببن.يديخعحتىالألمانيالاحتلالجيشنفقةوتتحمل

طويلة.سنينفرنساالضخبمالدينيعوقأنألمانياوتوقعت

سنواتثلاثمناقلفىبأعجوبةسددوهالفرنسيينولكن

الفرنسىالشعببمساعدةالفرنسيةالحكومةتمكنتوقد

الدين.أخسديدقروضتوفيرمن

ألمانيااتحادالبروسيةالفرنسيةالحربألغت.النتائج

ساعدتوقد،جديدةألمانيةإمبراطوريةووجدت،الشمالية

الفرنسيةالعداوةبزيادةالأولىالعالميةللحربالتمهيدعلى

الألمانية.

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

السبعةالأ!ابيعحربراللوري!الألزاس

فودكارل،هيلموت،مولتكىألمالا

هوهيمزوليرنلولىلباا

ولهلممسيابرو

الثالثنابليونفونأوتو،بسمارك

أدولم!لويستيير،

السنواتحربانظر:الهئدية.الفرئسيةالحرب

العرنسية(.الهندية)الحرو!الحمرالهنودحروببمالسبع

علىالألمانالفلاحينتمردإلىإشارةالفلاحينحرب

وكانتام،525-1524عاممنالفترةفىالملاك

التمرداندلعوقد.الألمانيالتاريخفىشعبيةانتفاضةأضخم



الغابةمنطقةفىستولينغنببلدةام452عامأواخرفي

الهشيم.فيكالنارشمالاانتشرأنومالبثالسوداء

بافارياماعداألمانياأرجاءكلعلىتأثيرهوقعماوسرعان

وأجبرتالقلاعداخلإلىالفلاحينجموعواندفعت

باسمعرفترايةواتخذوا.لرغباتهمالخضوععلىالنبلاء

رسمعليهاوأحمروأبيضأسودقمالقمنالحذاءعصبة

أحذيتهم.منلحذاء

يومبعديوماالفلاحينتذمرالمتصاعدةالضرائبأثارت

الأمراءلرغباتتلبيةيؤدونهاظلواالتىالخدماتوكذلك

تأجيجفيلوثرتعاليمأسهمتكماعاما.05طيلة

لوثيقةبرفضهتذرعتأييدهطلبواوعندما.مشاعرهم

أسلحتهم.إلقاءمنهموطلبأصدروهاالتيالعامةالحريات

علىالملاككبارفيهيؤلبمنشوراأصدرطلبهرفضواولما

من0002001مقتلذلكعنونتج،المتمردينسحق

السياسيالنفوذقلصمماالنبلاء،يدعلىالفلاحين

تلت.عام003دللفلاحين

شرقيجنوبفيالنزاعاتأكبرمنتعدلمحيتئامحرب

ثم،فيتنامبحكمللفوزأهليةالحرببدأتفقداسيا.

المتحدةالولاياتفيهتورطتكبير،دولىنزاعإلىتطورت

حتىالأمريكيونفيهاشاركحرباطولفي،الأمريكية

عامفيوانتهتأم579عامفيالحربهذهبدأت.الان

تقعصغيرةدولةوهى،فيتنامقسمتوقد.ام759

يحكمهاالتيالشماليةفيتنامإلىآسيا،شرقيجنوب

فيتنامحاربت.الشيوعيةغيرالجنوبيةوفيتنام،الشيوعيون

الشيوعيونالجنوبيونالفيتناميونالثوارومعها،الشمالية

فيالسلطةعلىللاستيلاءالجنوبيةفيتنامجيش،المدربون

فيتناموجيشالمتحدةالولاياتفحاولت.الجنوبيةفيتنام

فشلوا.ولكنهمإيقافهمالجنوبية

251فيتنامحرب

منالثانيةالمرحلة،الواقعفي،فيتنامحربكانت

عامبدأتالتيالأولىالمرحلةففي.فيتنامفيالقتالمراحل

.فيتنامعلىللسيوةفرنساالفيتناميونحارب،ام469

الهندمستعمرةمنجزءاالوقتذلكفيفيتنامكانتوقد

عامفيالفرنسيينالفيتناميونوهزم،الفرنسيةالصينية

وجنوبية.شماليةإلىفيتناموانقسمتأم549

الوطنية.التحريرحربفيتنامحربالشيوعيونسمى

فرنسا،معللصراعكامتدادإليهاينظرونكانوافقد

.فيتنامعلىللسيطرةأجنبيةقوةقبلمنأخرىوكمحاولة

المتحدةالولاياتدعمإنهاءالشماليةفيتنامأرادتوقد

فيتناميةدولةفيوالجنوبالشمالوتوحيدالجنوبيةلفيتنام

وهما)السابق(السوفييتيوالاتحادالصينوقدمتواحدة

معداتالشيوعيينللفيتناميينشيوعيتين،دولتينأكبر

عسكرية.قواتبتقديميقومالمولكنهما،حربية

الشيوعية؟غيرالجنوبيةفيتنامالمتحدةالولاياتساعدت

الشيوعيين،أيديفيالممياسقوطتخشىكانتلأنها

.الأخرىتلوالواحدةأيضئاالأخرىالدولسقوطوبالتالي

عاممنفالفترة.فتراتبعدةالفيتناميةالحربمرت

بينصراعارئيسيةبصفةكانتأم69ءعامإلىأم579

الشيوعيينالجنوبيينالفيتناميينوالثوارالجنوبيةفيتنامجيمق

عاممنالفترةأماكوبخ.الفي!باسمالمعروفينالمدربين

الشماليةفيتنامفيهاقامتفقدأم،969عامإلىام659

أستراليامنكلوقامت،القتالبمعظمالمتحدةوالولايات

بمساعدةأيضاوتايلاندالجنوبيةوكورياوالفلبينونيوزيلندا

الجنوبية.فيتنام

عامفيقواتهاسحبفيالمتحدةالولاياتبدأت

الترتيباتاتخذتام739عامينايروفي.أم969

أمريكيةقواتآخروغادرتالنار،إطلاقلوقفاللازمة

مرةالقتالتجددأنيلبثولم.بشهرينذلكبعدفيتنامبرية

وحملتفيتناموجنوبيشماليفيقواعدعلىالغاراتبآلافب-52الأمريكيةالقنابلقاذفاتوقامتوبرا.جوأجرىفيئتامحربفيالقتال

المعركة.ساحةإلىالقواتالمسلحةالعموديةالطائرات



فيتنامحرب252

فيتنامامشسلمتعندماالحربوانتهتبعدئذ.أخرى

.أم759عامأبريلمنالثلاثينفىالجنوبية

فيتناممنكلشكلت.للحربالتاريخيةالحلفية

وذلك،الفرنسيةالصينيةالهندمستعمرةوكمبودياولاوس

منالأربعينياتإلىعشرالتاسعالقرنأواخرمنبداية

الهنداليابانواحتلت.الصينيةالهندانظر:.العشرينالقرن

-1)939الثانيةالعالميةالحربفترةمعظمخلالالصينية

الهندعلىسيوتهاإعادةفرنساحاولتوقدأم(.49ء

هوشيولكن.ام459عامفىاليابانهزيمةبعدالصينية

الشماليةفيتنامفىثورةنظم،شيوعىفيتنامىثائروهومنه،

منه.هوشيانظر:.فيتناماستقلالوأعلن

أضورياالحلفأو،منهالفيتضدفرنساحاربت

عامهزمتوأممنها،منهلهوش!التالغ،فيتناملاستقلال

فيبسويسرا،جنيففيسلاماتفاقياتوقعت.أم549

مؤقتبتقسيمهذهجنيفاتفاقياتوقضت.أم549عام

فىالدولةمستوىعلىبانتخاباتنادتولكنها،لفيتنام

البلاد.توحيددلإعادةأم569عام

الشمالية،فيتنامفيشيوعيةحكومةمنههوشيشكل

عادةويدعى،فيتنامجمهورببمايسمىالجنوبوأضحى

رئيساللشيوعيةالمناوئديمدننجووأصبحالجنوبيةفيتنام

انتخاباتفيتشاركأنح!صمتهورفضت.الجنوبيةلفيتنام

اتفاقياتعقداقترحتقدوكانت،القوميالمستوىعلى

بجنيف.السلام

مكروها.حاكماديمكان.للحربالأولىالمراحل

بالفيتيعرفونوكانوا،الجنوبفىمنهالفيتمنأ!ادفثار

الش!اليةفيتنامودع!ت.الشيوعيينالفيتناميينوتعنيصبخ

عبرالجنوبيةفيتنامإلىإمداداتطريقوأنشأتالثوار،

بممرهذهوالممراتالطرقشبكةوعرفتوكمبوديا.لاوس

كونجالفيتأصبحأم،619عاموبحلولمنه.هوشي

كنيديجونفزاد،ديمحكومةلتهديدكافيةبدرجةأقوياء

الاقتصاديةالمساعداتمن،انذاكالمتحدةالولاياترئيس

كانأم،639عاموبحلول.الجنوبيةلفيتناموالعسكرية

فيأمريكيعسكريمستشار000.61منأكثرهناك

الجنوبية.فيتنام

انتشاربعدديمالرئيساغتيل،أم639عامفي

ديم.دننجوانظر:.الحكومةعلىالبوذييناحتجاج

الفيتناميالجيشوحداتكانتأم649عاموبحلول

نحوعلىكونجالفيتومميطر،الجنوبفيتعملالشمالي

الجنوبية.فيتنامسكانمن75%

الولاياترئيسأعلن،أم469عاممنأغسطصرفي

هوجمتاقدأمريكيتينمدمرتينأنجونسونليندونالمتحدة

ارتاب.أجةالشمافيتنامساحلعنبعيدا،تونكنخليجفي

فيتنامحربفيمهمةتواريخ

بقيادةالجنوبيةفيتنامحكومةع!التمردكوعالفيتلدأم5791

ديم.ددبحواشئيس

بحكومةالجنوبيةليتناما!اءاتأطاحلوفمبرمنالأول!ىأم639

التالط.اليومدىقتلثم،ديم

رئيصتونكنحليحقرارمحأعسطسمنالسالعفىأم649

الإحراءاتكللاتحاذالصلاحيةالمتحدةالولايات

آخر.عدوالىومئأيالضرورية

آلذاك،المتحدةالولاياترئيسأرسلمارلرسأ!سادسام6591

فيداناغإلىالأمريكيةالبحريةحسود،حونسونليدزد

أمريكيةقواتأولالحنودهؤلاءكادوقد.الجوبيةفيتام

.الحربفيتتركلرية

كبيرةحملةكونجوالفيتالتمماليةفيتنامشنتيماير03ام689

الجنوبية.ليتناممددعلى

ريتشاردالمتحدةالولاياترئيسأعلنيونيوسالتاسم9691

منالانسحابفيمشبدأالأمريكيةالقواتأنس!صسون

ليتام،

الشماليةوفيتنامالمتحدةالولاياتمنكلوقعتياير27أم739

الار.إطلاقوقرواتفاقيةكوغوالفيتوالجحوسة

.فيتنامالبريةالأمريكيةالقواتآخرغادرتمارس2!ام739

الحنوبية.ديتناماستسلمتألريل03ام759

ولم،حدثقدالهجوميكونأنفيالأمريكيينبعض

الرئيسولكن.الإطلاقعلىبعدفيماالهجوميؤكد

الشمالية.فيتنامضدأمريكيةجويةبهجماتأمرجونسون

إلىأمريكيينبحريةجنودأولأرسلام69ءمارسوفي

الجنوبية.فيتنام

منالمتحدةالولاياتقواتعددارتفع.القتالاشتداد

منأزيدإلىأمء69عاممنتصففى06).00نحو

نحوإلىوانضموا.ام969عامفىألفا)00.543

منومايقربالجنوبيةفيتنامقواتمن008ر...

وكوريا،والفلبينونيوزيلندا،أمشراليامنجندي96و...

المتحدةالولاياتتفوقمنالرغموعلىوتايلاند.الجنوبية

الشماليةوفيتنامكونجالفيتعلىوعدةعدداوحلفائها

فيتنامغزويحاولوالمأنهمإلا،أحدثلأسلحةوامتلاكهم

وتدمير،بالقنابلالشماليةفيتنامبقصفواكتفوا،الشمالية

فىمهمادرواالعموديةالطائراتوأدت،الأرضيةالمنشآت

.القتال

خطةالشماليونوالفيتناميونكونجالفيتتبحىلقد

خفيفاتسليحاالمسلحةالشيوعيةالقواتواعتمدت،دفاعية

الكبيرةالمعاركوتجنب،الحركةوسرعةالمباغتةعلى

.العصاباتحربانظر:عليها.العصاباتحربوفضلت

منحربيةمعداتتلقواكماجيداالمنطقةيعرفونفهم

.والص!تالسوفييتيالاتحاد
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نأالطرفينمنأييستطيعأندونالحرباستمرت

بسببالمتحدةالولاياتفيالناسوانقسميكسبها،

أكثرإجرأءاتباتخاذبدضهموطالب،الحربفيتورطها

نأيرىالاخرالبعضوكان.الشماليةفيتناملدحرحسما

الشعبيةوغيرالفاسدةالحكوماتتساندالمتحدةالولايات

.المتحدةالولاياتبانسحابونادوا،الجنوبيةفيتنامفي

المدنالشيوعيونهاجمأم،689عامينايرفى

بدايةفيالحملةهذهبدأتوقد.الجنوبيةفيتنامفيالرئيسية

فردتالجديد.بالعامالفيتناميةالاحتفالاتوهيالتيتعيد

وكبدتالهجماتالجنوبيةوفيتنامالمتحدةالولايات

الشيوعيينأنواضحاكانولكن،فادحةخسائرعدوهما

محادثاتبدأتولذلكيهزموا.أنمنأصعبكانوا

.أم689عاممايوفىباريسفيالسلام

محادثاتفشلت.الأمريكيةالقواتانسحاببدء

نيكسونريتشاردالجديدالولاياترئيسأعلنولكنالسلام

قواتتنسحبأنوهي؟الفتنمةباسمعرفتجديدةسياسة

الجنوبي!ت.للفيتناميينالقتالتاركةتدريجياالمتحدةالولايات

.أم969يوليوفىألانسحابهذابدأوقد

الأمريكيةالقواتغزت،ام079عامأبريلفي

العسكريةالقواعدلمهاجمةكمبودياالجنوبيةفيتناموقوات

كبيرااحتجاجاالحربفيالتوسعهذاأثاروقدالشيوعية

.المتحدةالولاياتفي

،ام079يونيوأواخرفيالكمبوديةالحملةانتهت

سريعاالمتحدةالولاياتفىالحربضدالمعارضةوازدادت

فظائععنمناظرقدمتتلفازيةلتغطيةنتيجةكبير،حدإلى

الأمريكية.المنازلملايينداخلالحرب

المتحدةالولاياتفيللحربالمناوئةالحركةأثيرت

فيضابطأدينعندماام719عامفيأخرىمرة

مسبباالقتالمعظمبهاجرىحيت،الحربمنالجنوبيةفيتنامعالت

نحوأيجنوبيفيتنامىملابنعشرةنحوومحولأالشديدالدمار

لاحئير.إلى،السكانعددنصف

قريةفيمدنيينبحقمذبحةلارتكابهالأمريكىالجيع!

.ام689عامفىفيتنامجنوبيفيالصغيرةلايمى

باستخدامالمتحدةالولاياتقواتاتهامأدىكما

منشاسعةمناطقلتجريدالحشاشمبيدات

واسعدولىاحتجاجإلىأوراقهامنالفيتناميةالأدغال

.النطاق

.الجنوبالشماليةفيتنامغزت،ام729مارسوفي

المتحدةالولاياتقصفبإعادةنيكسونالرئيسفأمر

فيتنامميناءهايفونجميناءفيألغامبزرعأيضاوأمرللشمال

اسملاممحادثاتوبدأتالغزوأوقف.الرئيسىالشمالية

.أخرىمرة

محادثاتكيسنجرهنريقاد.الشماليةفيتنامانتصار

تهودوكولوالمتحدةالولاياتعننيابةبباريسالسلام

وقعتام739يناير27وفي.الشماليةفيتنامعننيابة

آخركانت،أبريلشمهروبحلولالنار.إطلاقوقفاتفاقية

انهارتولكن،فيتنامغادرتقدالأمريكيةالقوات

وبانتهاء.أخرىمرةالقتالوعادالسلاممحادثات

فيتنامقواتاضطرتالمتحدةالولاياتمنالمساعدات

ما759عامأبريل03وفيالتقهقر،إلىالجنوبية

،سايجونتسميةوأعيدتالجنوبيةفيتناماستسلمت

منه.هوشيمديخةبالممم،الجنوبيةفيتنامعاصمة

فيتناميمليوننحوالحربفيمات.الحربنتمائج

خعسائرتراوحتوقد.أمريكي.0058و.جنوبي

.0001!..و.005).00بينماالشماليينالفيتناميين

المدنيين.منيحصىلاعددوقتل

الحلفاءقصفلفيتنامالمتحدةالولاياتقصففاقوقد

عانتوقد.أضعافبأربعةالثانيةالعالميةالحربفىلألمانيا

وشبكةصناعاتهافىهائلدمارمنالشماليةفيتنام

الجنوبسكاننصفنحوأصبحكمامواصلاتها،

الفطريةوالحياةوالغاباتالزراعيةالمناطقودمرت.لاجئين

المناطق.بعضفي

شرقىجنوبفينفوذاالشماليةلفيتنامالحربجعلت

لاوسفىشيوعيةحكوماتتشكيلفىوساعدتهاآسيا،

،ام769عاموفي.أم759عامفىوكمبوديا

دولةفيفيتناموجنوبيشمالىتوحدأنأستطاعت

اقتصادها،بناءببطءفيتناموأعادت،واحدةفيتنامية

فيتناملحربكانت.الغربمعالعلاقاتبعضواستأنفت

الحربفهي.المتحدةالولاياتعلىالمدىبعيدةآثار

تحققأنفيالمتحدةالولاياتفشلتالتىالأولىالخارجية

منقسميناليومإلىالأمريكيونومازال.أهدافهافيها

يجبكانإذاوعما،للحربالرئيسيةالقضايابسبب

لا.أمفيهاتتورطأنبلدهمعلى
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،نيكسون،فيتنامألفرد،هنريكيسنجر،أيضا:الظر

بينزبمليندون،جونسونتيو؟فاننجوينملهاوس،ريتشارد

.لاوس،ياكمبود

الحربهذهاندلعتأم(.أ-856)853القرم!حرب

منكلاضمتالتيالتحالفوجيوش!الروسيةالقواتبن

بييدمونوسردينياحاليا()تركياالعثماينةوالدولةفرنعسا

شبهإلىنسبةالاسمبهذاسميتوقد.المتحدةوالمملكة

وقد.القرمانظر:.القتالمعظمفيهادارالتيالقرمجزيرة

النصرانيةالكنيسةمكانةحولنزاعبسببالحرببدأت

نأإلا.الإسلاميةالعثمانيةالدولةفيالأرثوذكسية

ازدادفقد.ذلكمنتعقيداأكثركانتالبعيدةالأسباب

فىالروسيةالنوايامنالمتحدةوالمملكةوفرنساالنمساقلق

رو!مياسياساتإحباطعلىفصممت،البلقانبلاد

المنطقة.فيالتوسعية

في(الحالية)رومانياالدانوبإماراتروسيااحتلت

إلىنوراالمتحدةالمملكةفسارعت،أم853عاميوليو

،الأتراكلدعم)إسطنبول(القسطنطينيةإلىأسطولإرسال

عامأكتوبرفىرو!مياعلىالحربتركياأعلنتوقد

شهروفي.الدانوبإماراتعلىهجومافشنت،أم853

اشوسيالأسطهولدمرأنوبعدأم485عاممنيخاير

فرنساوقامت،سينوبهفىالتركيةالسفنمنمجموعة

الأسودالبحرإلىأساطيلهمابإرسالالمتحدةوالمملكة

فرنساأعلنتمارسوفي.التركيةالتجارةحركةلحماية

قامأغسطسوفىروسيا.علىالحربالمتحدةوالمملكة

و!صورومراسلويسجلهاكبيرةحربأولكاتالقرمحرب

لريطاني.معسكرفىالحودبعضالصورةهدهفىويمدوالصحرو.

النمسامنعبغيةالدانوبإماراتمنقواتهمبسحبالروس

النمسااحتلتثمومنضدهمالتحالفإلىالانضماممن

.ال!مارات

والمملكةفرنساأنزلتأم854عاممنسبتمبرفي

الجيولقتلكوضربت.القرمبلادفيجيوشهماالمتحدة

عاملمدةسيفاستوبولبمدينةالمحيطةالحصونحولحصارا

كافورديالكونتقامام855عاممنيمايروفي.كامل

كاملاتجهيزامجهزينسردينيجندي01).00بارسال

دعمعلىالحصولفىأملاالمتحدةوالمملكةفرنسالمساعدة

إيطاليا.توحيدإلىالراميةلجهوده

سبتمبر02فىألمامعاركفيالحلفاءجنوداستبسل

إنكرمانوفىأم485أكتوبر25فيوبالاكلاواام485

فيعجزتالتحالفقواتأنإلا.أم854نوفمبر5في

وفي.فعالبشكلالروسيةالدفاعاتاختراقعنالبداية

هجومشنمنالفرنسيونتمكنأم،855عامسبتمبر11

الدفاعاتفيالمشراتيجيةنقطةوهيمالاخوفعلىناجح

وءاغراقحصونهمإخلاءإلىاضوسواضطر،الروممية

بعدالحربواستمرت.سيفاستوبولعنوالتخلىسفنهم

علىالمبدئيةالسلمشروطعلىروسياوافقتحتىذلك

خشيتكماواقتصاديا،عسكرئاأنهكتأنبعدمضض

التوصلوتم،البلقانبلادفيأخرىمرةأضمسااتتدخلأن

التوقيعجرىحيث،باريسمؤتمرفىالكاملالسلامإلى

.أم856عاممارس03فىالسلاممعاهدةعلى

بعضعنالتخلىإلىالمعاهدةبموجبروسياواضطرت

السفنومنعت،العثمانيةالدولةمناحتلتهاالتيالأراضي

حوله.التحصيناتومنعتالأسودالبحردخولمنالحربية

كلامنوالإدارةالقيادةبسوءالحربهذهتميزت

منهمكثيرونوكان،القادةالضباطتمسكفقد.الجانبين

الميدانيةالمعاركلإدارةأكفاءيكونوالمبحيثالكبرمن

وقوعفىتسببمما،الزمنعليهاعفانابوليونيةبمفاهيم

فيالصحيةالرعايةكانتكما.الكوارثمنالكثير

بماهتمامبأيالمجندونيحظولهاعمليا.معدومةالمعسكرات

الأمراضوبعضال!صليرابسببمنهمالالاففهلك

فلورنستولتوقدمنعها.الممكنمنكانالتىالأخرى

ممرضة،38منمؤلفالممرضاتمنفريققيادةنايتنجيل

لتقيمسكوتاريإلىالمتحدةالمملكةمنأبحرتحيث

بدائية،بقيتالطبيةالأوضاعأنإلا.للجرحىمستشفى

فىقتلوامنعدد،بجراحهممتأثرينماتواالذينعددوفاق

.مباشرةالمعارك

يشهدهكبيرعسكرياشتباكأولالقرمحربوكانت

رسلوليمالسيركانفقدفعليا.الصحفومصورومراسلو

وصفوقد،لندنإلىيوميابتقاريرهيبرقالتايمزجريدةمن



255الكوريةالحرب

وعدمالأساسيةالمؤنإلىالكاملوالافتقارالجنود،معاناة

تينيسوناللوردالإنجليزيالشاعركتبكما.القادةكفاية

معركأحولالخفيفةالفرقةهجومبعنوانشهيرةقصيدة

بالاكلاوا.

أوروبافيالالمستقرارتحقيقمنالقرمحربتتمكنلم

الإسكندرأدخلأوجهافىالحربكانتفعندما.الشرقية

-أم855عامروسياعلىقيصراأصبحالذي-الثاني

علىالتغلبفيأملاشاملةوعسكريةاقتصاديةإصلاحات

باريسمؤتمركانورديالكونتاستغلكما.بلادهتخلف

وأدركتالنمسا.رغباتضدإيطاليابوحدةللمطالبةمنبرا

أوروبا،ولممطفىفرأغاخلقتالنمساعزلةأنبروسيا

الألمانية.الوحدةبذورلمالقاءوبدأت

؟ديالكونتكافور،بممعركةبالاكلاوا،:أيضاانظر

فلورنس.،يتنجيلنا

حربأولأم(.أ-3ء9)059الكوريةالحرب

عسكريا.دوراالمتحدةالأمفيهاتؤدي

عندماام059يونيو25فيالكوريةالحرببدأت

الشيوعيونيحكمهاالتي،الشماليةكوريامنقواتغزت

للسلمخرقاالغزوالمتحدةالأمعدتوقد.الجنوبيةكوريا

الجنوبية.كوريامنالشيوعيينبانسحابوطالبت،العالمي

المتحدةالأمطلبت،القتالفيالشيوعيوناستمرأنوبعد

مساعداتالجنوبيةكوريامنحالأعضاءالدولمن

كوريالمساعدةقواتدولةعشرةستفأرسلت،عسكرية

وأغذيةعسكريةمعداتدولة41وأرسلت،الجنوبية

الأمريكيةالمتحدةالولاياتأرسلتوقد.أخرىوإمدادات

العسكريةوالمعداتالقوأتمن%09منأكثر

الشمالية،كورياجانبإلىالصينوحاربت.والإمدادات

الشمالية.لكورياعسكريةمعداتالسوفييتيالاتحادوقدم

عندما،ام539يوليو27فىالكوريةالحربانتهت

هدنة.اتفاقيةالشماليةوكورياالمتحدةالأممنكلوقعت

وكورياالجنوبيةكوريابيندائمةسلاممعاهدةأيتوقعولم

.الإطلاقعلىالشمالية

للدماءسفكاالحروبأكثرمنالكوريةالحربكانت

مدني،جنوبيكوريمليوننحوقتلفقد.التاريخفي

نحوفقدأووجرحقتلكما.آخرونملايينوشرد

الجنوبيةوكورياالمتحدةالأمقواتمن0002058

الشيوعية.القواتمن1)00.006و.

الحربأسباب

وجعلوهاأم،598عامفيكورياعلىاليابانيونسيطر

الحلفاءهزموعندما.ام019عامفياليابانمنجزءا

ام(،459-1)939الثانيةالعالميةالحربفياليابان

خطشماليكورياوالسوفييتيةالأمريكيةالقواتدخلت

إلىالبلديقسموهميخطوهوشمالأ،538عرض

جنوبىكورياالأمريكيةالقواتواحتلت.تقريبانصفين

للأمالعامةالجمعيةأعلنت،أم479عاموفي.الخطهذا

كورياأنحاءجميعفىانتخاباتإجراءيجبأنهالمتحدة

الشماليبشطريهاكوريالكلواحدةحكومةلاختيار

ولم،الفكرةهذهالسوفييتيالاتحادعارض.والجنوبى

العاشروفى.الشماليةكوريافيانتخاباتباجراءيسمح

مجلساالجنوبيةكورياشعبانتخبأم489مايومن

التاسعوفيكوريا.جمهوريةحكومةالمجلسوشكلقومئا،

كورياجمهوريةالشماليةكورياشيوعيوأسسسبتمبر،من

الشعبية.الديمقراطية

بكاملمعاوالجنوبيةالشماليةكوريامنكلطالبت

عاممنالحدود،قربمراتعدةقواتهماواشتبكتالقطر،

الولاياتسحبتوعندما،ام059عاموحتىام489

الكوليلةالحربفيالمهمةالأحداث

الجنوبية.كورياالشيوعيةالشماليةكورياقواتغزتيونيو25

.التحركبإيقافالشماليةكورياالمتحدةالأمطالبت

الولاياتقواتترومانهاريالمتحدةالولاياترئيصأمريونيو27

المتحدةالأمطلبت.الجنوبيةكورياعنبالدفاعالمتحدة

الجنوبية.كوريامساعدةالأعضاءالدولمن

فيالعميقالشيوعبنتوغلالمتحالفةالقواتأوقفتسبتمبر8

الجنوبية.كورياشرقيجنوبفيلرميتربوسان

.إنشونفىالعدوخطوطخلف!المتحالفةالقواتنزلتسبتمبر51

كورياعاصمة،سيؤولعلىالمتحالفةالقواتاستولتسبتمبر62

الجنوبية.

الشمالية.كورياعاصمةيانجبيونجعلىالحلفاءاستولىأكتوبر91

الشمالية.كورياجاتإلىالحربالصيندخلتأكتوبر52

الصينيين.هجومبعدالتمهقر9فيالحلفاءبدأنوفمبر26

مسيؤولالشيوعيوناحتليناير4

تقهقرهم.توقفبعدم!يؤولالحلفاءاستردمارسا4

استمر.القتالولكن،الهدنةمحادثاتبدأتيوليو01

الطوعيةبالإعادةاقتراحاالمثميوعيونالمفاوضون2رفضإبريل28

.للأسرى

الهدنة.محادتاتتوقفتأكتوبر8

ما539

المرضىلتبادلالمتحدةالأماقتراحعلىالشيوعيونوافقمارس28

.الأسرىمىوالجرحى

الهدنة.محادثاتامشئنافإبريل26

.القتالوانتهىهدنةاتفاقيةوقعتيوليو27
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!دهتوضئ.الكوريةالحرب

للحربمراحلأربعالحرائط

الأولىالخريطةتوضح.اعوريةا

الشماليةكوريالغزوامتدادأقصى

محبتمبرفىلرميترلوسانإلى

التاليةالحريطةوتوضح.أم059

فيالمتحدةا!ماتواتموبنزول

اساغتة،الحركةهدهواترإلشود،

إلىالتحدةالأماقواتتقدمت

بحلوليالو!رحتىالمتممال

وتوصح.م0591أكتولر

قواتتقهقرمدىالتالثةالحريطة

الصيندحولسعدالمتحدةا!لأم

.أم059أكتوبرفىالحر!

الأراضىالرالعةالحريطةوتوضح

الحانمانبهايحتفظكالىالتي

72لىالهدنةاتفاقيةوقعاعدمما

.أم539يوليو

الشماليالكوريالغزو1-

مأ059سبتمبرإلىيونيومن

الصينيالهجوم3-

5191يمايرإلى0591لو!مبرس

الشمالإلىتتحركالمتحدةالأمقوات2-

مأ059اكتوبرإلىستصرمن

والهدنةالمتحدةالأمتقذم4-

مأ539يوليوإلى5191سايرص!

-ع!

علحهاتسيطرم!طفة

شيوعيةقوات

عليهاشميطرمدطمة

المتحدهالأمم!وات

المواتحركةاتجاه

الشيوعية

قواتحركةاتحاه

المتحدهالأمم

عاصمة

أحرىمدد

رأى،أم949عامفىكوريامنقواتهاآخرالمتحدة

.العسكريللتحركحانقدالوقتأنالشيوعيون

المتحاربون

جيعقكانالجنوبيةكورياالشماليةكورياغزتعندما

حارب،جندي000.135نحويملكالشماليةكوريا

الحربأثناءالعسوفييتىوالاتحادالصينمعمنهمالكثيرون

طائراتتملكالشماليةكورياوكانت.الثانيةالعالمية

كانفقدالجنوبيةكورياجيشأما.ودباباتمدفعيةوسلاح

المدافعأوالطائراتوبعضحندي59).00نحويملك

الكوريونأبدىالبدأيةوفى.دباباتيملكولا،الثقيلة

العدو.لهجومضئيلةمقاومةالجنوبيون

أوجفيالمتحدةوالأمالجنوبيةكورياقواتكان!

جندي0002011/1منتتكونكانتحيثقوتهما

كوريامنمنهمجندي000.095نحوكانتقريبا

وجاءأمريكا.منجندي048؟...ونحوالجنوبية

وكندا،وبلجيكا،أمستراليا،من93).00نحو

،واليونان،نياوبريطا،وفرنسا،وأثيوبياوكولومبيا

وجنوب،لفلبينوا،أيلندونيوز،اوهولند،ولوكسمبرج

لسو-ص*الصين
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كورياجيم!عددارتفعوتايلاند.وتركيا،إفريقيا،

،الحربأثناءجندي000.062منلأكثرالشمالية

لمساعدةآخرجندي000،078الصينوأرسلت

الشماليين.الكوريين

الحربسير

البريةالمتحدةالولاياتقواتأمرت.البريةالحرب

فيوذلكالشماليينالكور!نضدالقتالفيبالشروع

.ام059يونيونهاية

فيالأخرىالمتحدةالأمدولمنالقواتبدأت

استولى.بقليلذلكبعدالجنوبيةكورياإلىالوصول

الجنوبية،كورياعاصمة،سيؤولعلىالشماليونالكوريون

برميتربوسانإلىالوراءإلىالمتحدةالأمقواتودفعت

منالشرقيالجنوبيالركنفييقع،معركةخطوهو

الشمالية.كوريااختراقمبعاستطاعتأنهاإلاكوريا،

فيالبحرمنقواتالمتحدةالامأنزلتممبتمبروفى

الجنوبية.لكورياالغربىالشماليالساحلعلىإنشون

الشماليينالكوريينعزلفيالمتحالفةالقواتونجحت

مدينةعلىالحلفاءواستولى،إنشونشممالىفيالموجودين

ثانية.مرةسيؤول

المتحدةالأمقوأتتقدمت،أم059عامخريفوفي

علىأكتوبرشمهرفىواستولت،الشماليةكورياداخلإلى

الحدودصوبالمتحدةالأمقواتوبتقدم.يانجبيوج

الم!بالقواتالأمريكيةالقواتاصطدمت،الصينية

آرثر،ماكدوجلاساللواء،المتحدةالأمقواتقائدوأساء

المتحدةالأمتفوقأنوظن،الصينيةالجيوشحجمتقدير

سريعا.الحربسينهيوالجويةالبحريةالقواتفى

نوفمبر،شهرفىالصينأرسلت،أخرىناحيةومن

الحلفاءوأجبرتالمتحدةالأمقواتضدضخمةقوأت

،ام159يخايروفي.الجنوبيةكورياداخلإلىالتراجععلى

بحلولولكنالحلفاءقاوم.سيؤولعلىالشيوعيوناستولى

الجانبينإنإذ،تغيرتقدالحربكانتأم519عامربيع

شماليالمعركةخططولعلىالقتالوواصلابعناد،صمدا

منأيسقدملم،الضاريةالمعاركمنوبالرغم.38الخط

الجانبين.

هاريالمتحدةالولاياترئيسأبعد،أم519أبريلفي

الجنرالبهواستبدلالقيادةعنارثرماكاللواء،ترومان

الممتخدأمإلىدعاقدكانآرثرماكإنإ،،ريدجوايماثيو

الصينقصفضمنهاومن،ا!عمكنةالإجراءاتكل

بالقنابل.

بينمعركةأولالكوريةالحربتعد.الجويةالحرب

كورياالسوفييتيالاتحادزودفقد.النفاثةالطائرات

لمواجهةالمقاتلةالنفاثة51-ميجبطائراتالشمالية

كلجرتولقد86.فالنفاثةالأمريكيةالمقاتلات

الشماليةكوريافوقالنفاثةالطائراتهذهبينالمعارك

،الحربفيمهمادوراأيضاالعموديةالطائراتوأدت

ونقل،المتحالفةالدولطائراتملاحيبإنقاذوذلك

المعركة.إلىالقوات

الحربنهاية

وقفالسوفييتيالاتحاداقترح.الهدنةمحادثات

خطانعلىالجانبانواتفق.أم519يونيوفىالنارإطلاق

بينالنهائيالفاصلالخطسيكونحالياالموجودالقتال

مسدودطريقإلىالمحادثاتانتهتكوريا.وجنوبيشمالي

مأ539ينايروفي.الحربأسر!تبادلمشكلةبسبب

مارسوفي.المتحدةللولاياترئيعمئاايزنهاوردوايتأصبح

جوزيفاسموفييتيالاتحادوزراءرئيستوفىام539

وفي.السلامعنالتحدثالسوفييتقادةوبدأ،ستالين

.القتالوانتهى،هدنةاتفاقيةوقعتام539يوليو

بينالسلاحمنزوعةبالمنطقةسميتفاصلةمنطقةوخددت

الهدنةشروطلوضععسكريةهدنةلجنةوشكلت،الجانبين

وفي.أم539سبتمبرفيالأسرىتبادلوتمالتنفيذموضع

جنيففيأجريتالتيألمحادثاتفشلت5491عام

توقعولمالأمد.طويلسلامخطةرسمفيبمسويسرا

مطلقا.دائمةسلاممعاهدة

ارثر،ماك،بانمونجوم،المتحدةالأمأيضا:أنظر

كوريا.،هاري،ترومان؟دوجلاس

الكيمائيةالحربانظر:.الكيميائيةالحرب

الإشعاعية.البيولوجية

الإشعاعيةالبيولوجيةالكيميائيةالحرب

وأ،بيولوجيةوعناصرالكيميائيةالموادفيهاتستخدمحرب

الأسلحةبتطويرالمتقدمةالدولوتهتم.إشمعاعيةمواد

جنبإلىجنبامنهاوالوقايةالإشعاعيةالبيولوجيةالكيميائية

هذهتصميمويمكن.والامشراتيجيالعسكريالتدريبمع

شلأوالبشر،منكبيرةمجموعاتلقتلالالمسلحة

نأويمكنالغذاء.منتموينهمتدميرأومؤقتاحركتهم

.الممتلكاتتدميربدونفعاليتهاالأسلحةلهذهتكون

العصبي،الجهازعلىتؤثر.الكيميائيةالعناصر

فهي.والحلقوالأنفوالعينينوالجلدالتنفسومراكز

ومساحيق.للرشوموادوسوائلغازاتعلىتحتوي

إطلاقهاأو،كقنابلإلقاؤهاأوالطائراتمنرشهاويمكن

بنشرهاأو،الثقيلةبالمدفعيةألانفجارشديدةكعبوات

أرضية.ألغامبتفجير
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الأعصابغازاتيسمى،الكيميائيةالعناصربعض

الوفاةوربماالوفاةتسببأنويمكن،السامالغازأو

رشهاتمإذاأو،الحيوانأوالإنساناستنشقهاإذاالفورية

وأالرائحةأواللونعديمةتكونوقد.العاريالجلدعلى

واسعنطاقعليالكيميائيةالعناصرتستخدملم.الطعم

عامفيالاولىالعالميةالحربانتهاءمنذالحروبفى

مميتة،ليستأخرىكيميائيةعناصرهناك.أم189

تسبب.القتالعلىقادرينغيرضحاياهاتجعلولكنها

عنصرهناكالجلد.فيكبيرةوبثوراقروحاالقرحعناصر

منكثيرفيالسببكانالخردلبغازيسمىقرح

الأولى.العالميةالحربخلالالجانبينفيالضحايا

ارتباكاأومؤقتاعمىتسببقدالأخرىالعناصروبعض

ذهنيا.

الواقيةوالأغطيةالغازاتمنالواقيةالأقنعةتستخدم

الكيميائية.العناصرمنللوقايةكوسائلوالترياقللجسم

الغاز.كمامةان!:

عسكرية،غيرأخرىاستخداماتالكيميائيةوللعناصر

الغازباستخدامالمتمردةالجماهيرعلىالصيطرةيمكنإذ

والأنفالعينينعلىتؤثرالعناصرهذه.للدموعا!لسيل

ولكن.حاداوسعالأالبصرتغصدموعاوتسبب،والحلق

المصابيصلأنبمجردقليلةدقائقخلاليختفيالغازتأثير

الأخرىالكيميائياتبعضوتستخدم.الطلقالهواءإلى

.الضارةالحشراتلقتل

العسكريالاستخدامهي.البيولوجيةالحرب

!لمالسموململمالتوكسينأوالصغرفىالمتناهيةالحيةللكائنات

المحاصيل.أوالحيواناتأوالبشرضدكأسلحةتنتجها،التي

منقليلعدديقتلوقد.الجرثوميةالحربأحياناوتسمى

بدقة.نشرهاتمإذاالناسملايينالدقيقةالكائناتهذه

جنودلإصابةأيضاالبيولوجيةالعناصراستخدامويمكن

وأ،القتالعلىقادرينغيرفيصبحون،بالمرضالأعداء

يكونوقد.الغذائيةالموادمنالأعداءمخزونإتلاف

عاملاالعدو،محاصيلبشدةيدمرالذيالبيولوجىالعنصر

.حربأيةفيفعالآ

الحصوبفىدورأيالبيولوجيةالأسلحةتؤدلم

نأيفترضواوأنلابدالعسكريينالخططينأنغير.الحديثة

كثيرةأبحائافإنولذا.الأسلحةهذهمثليمتلكالعدو

البيولوجية.الأسلحةضدللدفاعتخصص

رئيس،نيكعسونريتشاردأعلن،ام969عامفي

المتحدةالولاياتأن،الأسبق،الأمريكيةالمتحدةالولايات

وإنحتىدولةأيضدالبيولوجيةالأسلحةإلىتلجألن

الولاياتضدالأسلحةهذهمثلالدولةتلكاستخدمت

منالمتحدةالولاياتمخزونبتدميرنيكسونوأمر.المتحدة

معاهدةالتوقئكللىتمم7591عاموفي.الأسلحةتلك

وأإنتاجوتمنع،البيولوجيةالاسلحةاممتخدامتح!دولية

هذهعلىوقعت.الأسلحةهذهمثلاستخدامأوامتلاك

دولة04منوأكثرالمتحدةوالولاياتروسياالمعاهدة

.أخرى

يتلفأنيمكن،مرئيغيرإشعاعاتبث.ائشعةالمواد

.الوفاةيسببوربماشخصلأيالداخليةالأعضاء

يكونأنيمكنالنوويةالحممتساقطعنالنابخوالإشعاع

النووية.الأسلحةفيهاتستخدمحربأيفيرئيسياعاملا

الحربفىالمشتركينجميععلىخطرالإشعاعيةوالحرب

نأيمكنعدوضدالمستخدمالنوويفالسلاح.الجانبينمن

إلىالرياحتحملهاقد،مشعةنوويةحممتعساقطيخلق

وقد.السلاحذلكاستخدمتالتيالجيوشأوالدولة

للحياةصالحةغيرمامنطقةالإشعاعيالنشاطيجعل

البشرية.

بحوثافإن،البيولوجيةالحروبفىيحدثوكما

المشعة.الموادمنللوقايةتخصصوأنلابدمكثفة

النشاطمنالفردتحميذريةمخابئعلىتشتملوالوقاية

وأدواءإلىللوصولحاليةدراسةوهناك.الإشعاعي

الأنشطةأصابتهالذيالبشريالجسملمعالجةترياق

الإشعاعية.

فىحديثاتطوراالإشعاعيةالحربتعد.تاريخيةنبذة

بتطويرممكنةالطريقةبهذهالحروبأصبحتفقدبمالحروب

نأإلا.العشرينالقرنأربعينياتحلالالذريةالأسلحة

طويل.تاريخلهماالبيولوجيةوالحربال!جميائيةالحرب

حربشكلعلىوالكبريتالقاراستخدمواأممبرطةفأهل

قبلالخامسالقرنفيأجلوبونيزيةاالحربفيكيميائية

الميلاد.

فىيلقونالجنودكان،والوسطىالقديمةالعصورفى

منالطاعونمرضمنضحاياهمبجثثالأحيانبعض

الحروبوخلال.المياهآبارفيأوالمحاصرةالمدنأسوارفوت

-ا)968أمريكاشماليفيوالهنودالفرنسيينبين

بهايلتفكانالتيالبطاطينتعطىكانتام(،763

ينتقلأنأملعلىالأمريكيينللهنودالجدريمرضضحايا

.المرضإليهم

الحربخلالالغازاستخدممنأولألمانياكانت

الألماناستخدمأم،519عامأبريلففى؟الأولىالعالمية

نهايةوقبلبلجيكا.فيإييرفىالحلفاءقواتضدالغاز

الحشخدمتقدفيهاالمشتركةالجيوشكلكانت،الحرب

أنهاالغازاتحربأثبتت.الغازاتمنعدةأنواعا

تجنبعلىتتفقالدولمعظمجعلبشكلمدمرة

استخدامها.
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حربام(.453-)1337عامالمائةحرب

إنجليزملوكخمسةحكمعهودمدىعلىاستمرت

وقد.فرنساعلىللسيطرةتقاتلوافرنسيينملوكوخمسة

الحروبمنسلسلةوفرنساإنجلترأبينالصراعهذأشمل

خسرإذ.والمعاهدأتالهدنةاتفاقياتخرقنتيجةالمتعاقبة

ماوهوم،4021عامفرنسافينورمنديامعركةالإنجليز

أسبابهناككانتولكن.الحربلقيامرئيسياسببااعتبر

المحاولاتإنإذبمالحرباندلاعفيأسهمتعديدةأخرى

غاسكونياإقليمعلىللسيطرةالفرنسيونالملوكبهاقامالتي

للسيطرةيخضعكانوالذيفرنسا،منالغربيالجنوبفي

الفرنسيونساندوقدالإنجليز.غضبأثارتقد،الإنجليزية

السيطرةالفرنسيونحاولكماإنجلترا،ضدالأسكتلنديين

ومواطنوالإنجليزبهايقومكانالتيالصوفتجارةعلى

والصيادونالبحارةتنازعوقد.هناكأوروباغربيلغممال

الإنجليزية.القناةفيالحقوقحولوالفرنسيونالإنجليز

شقيقةوالدتهكانتالذيإنجلتراملكالثالثإدواردطالب

بصفةام337عامفرنسابعرشفرنسيينملوكلثلاثة

بز!الثالثإدواردوقام.الصاليةالقوانينانو:.رسمية

.عامالمائةحربلتبدأنورمنديافيجيش

القتالتخللتالتيالمعاركمعظمفيالإنجليزانتصر

الحربفيانتصرواالفرنسبنأنإلاذلك،بعدنشبالذي

التموينوإمداداتالمقاتلينعددكانحيثأخيرا

فىفرنسالدىماكانثلثالإنجليزلدىالماليةوالإمكانات

،الحربتلكمجرىأحداثعدةأعاقتوقد.الوقتذلك

فيوالسلبالنهبوعملياتالفلاحينتمردبينهاومن

الأسودالموتوكذلك،العاطلونالجنودبهاقامالتيفرنسا

الفلاحينثورةجانبإلى،البلدينفىالدمليالطاعونأو

سلطاتالحربأضعفتوقد.أم381عامإنجلترافي

البلدين.كلافيالمركزيةالحكومةسحلطةوزادتالنبلاء

الوحدةوظهورالإقطاعانهيارالحربصاحبكما

القوةونموجديدةعسكريةتكتيكاتوظهورالفرنسية

لإبحلترا.أجمحريةا

نصرأعظمالمشاةسلاحورجالالسهامحملةحقق

انتصركماأم.346عامكريسيمعركةفىحربي

قصيرعهدبدأوقد،أم356عامبواتييهمعركةفيالإنجليز

ولكن،م0361عامبريتانيمعاهدةبتوقيعالسلاممن

ابتهاجهوأظهرالقتالجددإنجلتراملكالخامسهنري

وقد.ام514عامكورتأجيتمعركةفيبالنصر

وريثاالخامسهنريام042عامترويسمعاهدةجعلت

الفرنسي.للعردق

الفرنسيوننازع،أم422عامالخامسهنريوفاةبعد

.أخرىمرةالحربواشتعلتبالعرشمطالبتهمفيالإنجليز

فرنساشمالعبرالإنجليززحفأم،428عاموبحلول

فرنسياجيشاداركجانقادتثم،أورليانبحصاروقاموا

لدىأسيرةوقعتولكنها،أم942عامالحصارلرفع

الفرنسيونواستمرساحرةأنهاعلىأحرقوهاالذينالإنجليز

عامالوقتبمرورالحربوانتهت.المعارككسبفى

ماعداأوروباقارةفيأراضيهاكلإنجلترأوفقدتام534

عامذلكبعدعليهاالفرنسيوناستولىالتيكاليه

.أم558

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

معركة،كريسىمعركة،تييهبوامعركةأجينكور،

هنريالقديسة،داركجانإنجاترا

حربام(.-848)1846المكسيكيةالحرب

نتيجةوالمكسيكالأمريكيةالمتحدةالولاياتبينأندلعت

.الزمانمنعقدينلمدةتراكمتلخلافات

وأثناء،المكسيكالأمريكيةالمتحدةالولاياتغزت

حصلت.العاصمةسيتيمكسيكواحتلت،الحرب

جوادالوبمعاهدةبموجبالمكسيكمنالمتحدةالولايات

ومعظمويوتا،ونيفادا،كاليفورنياأقاليمعلىهيدالجو

وويومينبئكولورادومنوأجزاءونيومكسيكوأريزونا

هجوماكانتالحربأنيعتقدونالمؤرخينمنكثيراولكن

ضعيفة.دولةعلىضروريغير

الحربأسباب

عامفيتكساسثارت.للحربالتاريخيةالخلفية

وقتهاتسيطركانتالتيالمكسيكيةالحكومةعلىام835

فيتكساسجمهوريةالتكساسيونوأسس.الإقليمعلى

باستقلالالاعترافرفضتالمكسيكولكن،ام836عام

.تكساس

بأنهاالمتحدةالولاياتالمكسيكيةالحكومةحذرت

الولاياتمنجزءاتكساسأصبحتإذاالحربستعلن

رئيسابوكجيمسانتخب،ام484عاموفي.المتحدة

عاموفي.تكساسضميؤيدبأنهوصرح،المتحدةللولايات

فقطعت،أمريكيةولايةتكساسأصبحت،ام845

تعلنلمولكنها،المتحدةالولاياتمععلاقاتهاالمكسيك

بطرقتكساسضممسألةتسويةيمكنوكان،الحرب

.أخرىخلافاتظهرتولكن،سلمية

تكساسبينالحدودمشكلةالنزاعاتهذهأحدكان

لتكونبريوجراندتكساسطالبتفقد،والمكسيك

بأنردتالمكسيكولكن.الغربيالجنوبيحدها

بالإضافة.نيوسيسنهرمنلأبعدأبداتمتدلمتكساس

الولاياتلمواطنيمدينةالمكسيككانت،ذلكإلى
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عنأطتعويضأمريكيدولارملايينثلاثةبنحوالمتحدة

بسببالمكسيكفيخسروهاالتىوالممتلكاتالأرواح

منالعشرينياتمنذوالمصادراتوالسرقاتالثورات

عشر.التاسعالقرن

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينياتلحلول

المتحدةالولاياتتحصلبأنالأمريكيينمنكثيرطالب

فىالمتزايدالشعورذلكمنوأهم.بالقوةالديونهذه

فيتتوسئكلرباأنعليهايتحتمبأنهالمتحدةالولايات

الأمريكي.التوسعحتميةانظر:.الجديدةالأراضي

الأراضيفيالأمريكيينالحدوديةالتحركاتأدخلت

الم!صسيككانتوقدكاليفورنيا.وبخاصةالمكمسيكية

.بالسكانالشماليةأراضيهاتعمرأوتح!صمأنمنأضعف

منمستائينوالمكسي!جينالأمريكيينمنالمقيمونوكان

لأنتقريبامستعدةكاليفورنياوبدت.المكسيكيالحكم

استقلالها.تعلن

عامخريففي.الحربقيامإلىأدتالتيالأحداث

المكسيكإلىسليدلجونبوكالرئيسأرسلام،845

المكسيكعلىيعرضأنسليدلعلىوكانأمريكيا.وزيرا

المطالباتكلويلغى،أمريكيدولارمليون52دفع

لأراضيها،حدابريوجراندالم!صسيكقبلتإذابالتعويضات

.المتحدةللولاياتوكاليفورنيانيوم!صسيكووباعت

وكاليفورنيا،نيومكسيكوبيعالمكسيكرفضتإذاأما

تقبلأنبشرطالمطالباتإلغاءعليهايعرضأنسليدلفعلى

.المتحدةالولاياتوبينبينهاحداريوجراندالمكسيك

وقد.المكسيكفىثورةهناككانتسليدلوصلوعندما

يتهمهماأنمنمعاوالجديدالقديمالرئيسانخشى

فرفضا.المتحدةللولاياتتنازلاتقدماإذابالجبنأعداؤهما

المكسيكبأنبوكوأخبر،بلدهإلىعادالذيسليدلمقابلة

تأديب.إلىتحتا!

الذيتيلورزكارياللواءبوكأمر،ذلكغضونفي

بأننيوسيص!نهرعلىجندي/0003معمتمركزاكان

مأ846أبريلفىالنهربائيلورريوجراند.نحويتقدم

أبريل،25وفى.لملاقاتهالنهرمكعسيكيةقوةوعبرت

الفرسانمنصغيرةقوةالمكسيكينمنكبيرةقوةهزمت

ال!مرلكيين.

إعلانالكونجرسمنيطلبأنقررقدبوككان

فيالفرصةالمعركةأخبارأعطتهوقد.المكسيكعلىالحرب

الدماءوأراقتأراضيناغزتقدالمكسيك"إن:يقولأن

فإن،الواقعوفى".الأمريكيالترابعلىالأمريكية

ذاتفيالمتحدةالولاياتكحقمقنعاحقاللمكسيك

مايو31فيولكنالدماء.فيهاأريقتالتيالأرض

المكسيك.علىالحربالكونجرسأعلنأم846

الحرب

احتلالالأمريكيونأراد:هدفانالمتحدةللولاياتكان

كمابيعها،المكسيكمنطلبواقدكانواالتيالأراضي

علىالمكسيكيينيرغمواحتىالمكسيككزوأيضاأرادوا

.السلامعلىالموافقة

ستيفناللواءخرجوكاليفورنيا.نيومكسيكواحتلال

منجندي0/071نحوومعهأم،846يونيوفيكيرنى

نيومكسيكو.علىللاستيلاءوكنساسليفنوروثحصن

فيسانتافىمدينةالحملةدخلت،أغسطسوفى

الشهروفينيومكسيكو.علىسيطرترنيومكسيكو

كاليفورنيا.إلىالصحرأءعبرطريقهكيرنىشق،التالى

جماعةتمردت،أم846يونيووفي،ذلكغضونفي

الحكومةعلىكاليفورنيافيالأمريكيينالمستوطنينمن

،الدبرايةبتمردمعروفاالتمردهذاوأصبحالمكسيكية

المستوطنين.رايةعلىرماديةبنقطأبيضدبلوجودوذلك

الأمريكيةالمتحدةالولاياتقواتاستولتيوليو،وفى

مونتيريمدينةعلىسلوتديجونبحريالعميدبقيادة

وفيفرانسيسكو.سانمنطقةواحتلتالكاليفورنية،

فيجندي001نحوكيرنىقادديسمبرمنالسادس

وقددييجو.سانمنبالقربالداميةباسكالسانمعركة

إنقاذفيدييجوسانمنالعسكريةالإمداداتساعدت

أصغير.االأمريكيالجيمق

المتحدةالولاياتقواتانتصرت،أم847ينايرفى

سلاحمنسكولتونروبرتبحريوالعميدكيرنىبقيادة

.أنجلوسلوسمنبالقربغبريالسانمعركةفيالبحرية

كاليفورنيا.علىالأمريكيةالسيطرةالنصرهذاأكملوقد

اللواءكانرسميا،الحربتبدأأنقبلتيلور.حملة

إلىالجنوبيةريوجراندعبرالمكسيكينردقدتيلورزكاري

بالما.لاديوريساكاألتوبالومعركتىفىماتاموروس

.ماتاموروسواحتلالنهرعبر،م6481مايو81وفي

لأعاليجيشهحرك،جديدةقواتوصولانتظرأنوبعد

مونتيريفسقطت.المهمةمونتيريمدينةنحووسارالنهر

نفسه،العامنهايةوقبل.ضاريةمعركةبعدسبتمبر24فى

مدينتينأهموهماوفكتوريا،سالتيلواحتلقدتيلوركان

المكسيكاستمرت،ذلكمع.المكسيكشمرقيشمالفى

.المتحدةالولاياتمعالتفاوضرفضفي

علىفيراكروزفيجيمثئاينزلواأنومستشاروهبوكقرر

سيتي.لمكسيكوضربةويوجهوا،الشرقيالساحل

بالانضمامتيلورجنودأفضلمنلكثيرالأوامروصدرت

عنمسؤولأتعيينهتمالذيسكوتوينفيلداللواءإلى

المكسيكرئيساناسانتاأنطونيووكان.الجديدةالحملة
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الأمريكيةبالخططأناعل!سانتا.المكسيكىللجيشقائدا

فىفيستابويناتيلورضدضخماجيشاالحالفيفقاد

.مرةهزيمةانهزمواالمكسيكيينلكنسالتيلووراءالجبال

رئيساوانتخب،لانتصاراتهنتيجةبطلاتيلوراللواءوأصبح

.ام848عامفيالمتحدةللولايات

قادام،846ديسمبرفي.دونيفانانتصارات

جنوبىجنديا085نحودونيفانألكسندرالكولونيل

هزموقد.المكسيكيةشيواهوامدينةعلىللاستيلاءسانتافي

عيديومفيإلبرازيتوفيمكسيكياجيشاالأمريكيونالجنود

الميلاد.

الحامية،ساكرامنتومعركةفيدونيفانجي!انتصر

فبراير28فيمباشرةشيواهواخارجفيهاقاتلوالتي

.مارسمنالأولفيالمدينةالأمريكيونواحتل.ام847

الوقتهذافيسكوتاللواءكان.سكوتحملة

التاسعفي.المتحدةالولاياتجيشفيرتبةالأعلىالضابط

رجل01).00نحوقوامهابقوةنزلأم،847مارسمن

علىاستولىيوما،عشرينوبعدفيراكروز.منبالقرب

المكسيكية.العاصمةنحوتقدمهبدأأبريلوفي،المدينة

فيجوردوسروفيجبلياموقعاالأمريكىالجي!قاقتحم

مكسيكومنوبالقرب.سيرهواصلثمأبريل18و17

كونتريراسمعركةفيالأمريكيونالجنودحاربسيتي

كانوانتصروا.أغسطس2و.91فيوشوروبوسكو

الثانية،للمرةولكنهالعدد،فيمتفوقاالمكسيكىالجيش

.والقيادةالإعدادسيئكان

معركةالأمريكيونكسب،الهدنةمنأسبوعينبعد

الجبلأعلىفيشابولتبيكحصنواقتحمواريدلمولينو

الأمريكيوندخل،التاليأليوموفي.عليهواستولوا

سيش.مكسيكو

الانتصاراتكلمنالرغمعلى.السلاممعاهدة

معاهدةأيتناقم!أنرفضتالمكسيكفإن،الأمريكية

تريعستنيكولاسبوكأرسل،أم478أبريلوفي.سلام

فيسكوتلجيع!للانضمامالخارجيةبوزارةالأولالوكيل

سانتامعدبلوماسيةمفاوضاتبابفتحولمحاولةمكسيكو

الرئيساممتدعىأغسطسهدنةفشلتوعندماأنا.

دخولمنقصيرةفترةبعداستقالأنالممانتاولكن،تريعست

المكسيكية.العاصمةسكوت

مستعدةكانتجديدةحكومةالمكسيكشكلت

المكسيكيينالقادةمنوبطلب.الأمريكيةالمطالبلقبول

المسكيكفىيبقىأنعلىتريعستوافق،سكوتواللواء

تسوية.إلىليصل

قريةفيام848فبرايرمنالثانيفىالمعاهدةوقعت

ذلكفي.سيتيمكسيكومنبالقربهيدالجوجوادالوب

يريدونالمتحدةالولاياتفىالناسمنكثيركان،الوقت

تتخلىأناقتضتالمعاهدةولكن.المكسيككلضم

،بوكأصلاطلبهاقدكانالتيالأرضعنفقطالمكسيك

ودفعتوكاليفورنيا.ونيومكسيكوالريوجراندمنطقةأي

هذهمقابلدولارمليون51للمكسيكالمتحدةالولايات

المكسيكى.بالتنازلعرفتالتيالأرض

جادسدنصفقةمنحتام،853عاموفي

أنظر:.المتحدةللولاياتالأرضمنإضافئا2كم76!767

صفقة.،جادسدن

منأكثرالمتحدةالولاياتكسبت.الحربنتائج

ولكن،للحربنتيجةالأرضمن2كمألأ036و...

الخلافنشبفقد.الرقحولالنزاعاتأحيتالحرب

جعلتحرة؟أممستعبدةأتكونالجديدةالأرضحول

مبدأووضعتحرة،كاليفورنياأم085عامتسوية

الشعبية.السيادة

الذينالضباطمنكثيراالمكسيكيةالحربدربت

بينومنبعد.فيماالأهليةالأمريكيةالحربفيحاربوا

جرانت،يوليسيسالمكسيكيةالحملاتفىحاربوأالذين

جوردونوجورج،مكليلان.يوجور!،شيرمانووليم

وجيفرسون،جاكسونوولوستون،لىوروبرتميد،

ديفز.

الرئيسيةالمعارك

المكسيكية:الحربفيالرئيسيةالمعاركشملت

فىالأولىالمعاركإحدىوهىألتو.بالومعرك!

بقيادةالمكسيكيةالقواتتيلوراللواءقوأتهزمت.الحرب

سهلفيام846مايومنالثامنفيأريستاماريانواللواء

.تكساسفىبراونسفيلشرقيشمال

القواتهزت.الحربمنالأولىالمعاركإحدىألتوبالومعركة

الولاياتفيبتكساسلراونسفيلمنبالقربالمكسيكيينالأمريكية

رسميا.الحرببدايةمنأيامخمسةقبلالأمريكيةالمتحدة
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منمكونجي!سحقبالما.لاديريساكامعركة

مكسيكىجنديء/...تيلوربقيادةرجل00223

براونسفيلمنبالقربكاميرونمقاطعةفيأريستابقيادة

الانتصارانسمح.أم846مايومنالتاسعفيبتكساس

يغزووأنالريوجرانديعبربأنلهتيلورحققهمااللذان

المكسيك.

ماشيةمزرعةمنبالقربوكانتفيستا.بوينامعركة

العسكريةتيلورقوةدافعتوقد،بالمكعسيكفيستابوينافي

جيشلصدضيقجبلىممرعنرجل)00.5منالمكونة

رجل،02ر...و000621بينمايتراوحالذيأناسانتا

22فىالأمريكيةالقواتخاضتهاالتيالمعركةوبهذه

علىقبضتهمالأمريكيونأحكم،أم847فبراير23و

للمكسيك.الشرقيالشمال

أهمبينمنالمعركةهذهتعدجوردو.سيرومعركط

فيرأكروزمنطريقهمفيالأمريكيونخاضهاالتيالمعارك

جبليموقعوهىجوردو،سيرووتقع.سيتيمكسيكوإلى

غربيشمالكم79مسافةعلىجلابا،منبالقربحصين

فيراكروز.

منالمكونةالعسكريةسكوتاللواءقوةهاجمت

اناسانتابقيادةمكسيكي13و...رجل،)00.1

18و17فيجرتالتيالحربأماالفرار.علىوأجبرتهم

سيتي.مكسيكولغزوالطريقمهدتفقدام،847أبريل

شوروبوسكوقريةفىدارتشوروبوسكو.معركة

سيتي،مكسيكوجنوبياكم.بعدعلىتقعالتىالصغيرة

نصراأم847أغسطس02فيسكوتجيشفيهاوحقق

كونتريراسمسس!سكوتجنوداقتحمحيثآخركبيرأ

فىالعسكريةالمكسيكيةالقوةهاجمواثم،المحصن

بالفرارولاذواالمكسيكيونهربوأخيرا،شوروبوسكو.

0009نحوللأمريكيينكانوقد.العاصمةأسوارداخل

مكسيكي.000.03نحومقابلالمعركةفيرجل

قبلالحربمعاركأخرهى.تشابولتيكمعركة

أم847سبتمبر12وفي.سيتيمكسيكوعلىالاستيلاء

يحميمحصنتلوهوتشابولتيكسكوترجالهاجم

نأإلىالتالىأليومفيالهجماتاستمرت.المدينةمداخل

سبتمبر،41وفي.سيتيمكسيكوإلىالمكسيكيونتراجع

المكسيكية.العاصمةسكوتقواتدخلت

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

معاهدةهيدالحو،عوادالو!نوكحي!حيمس،بوك

تشارلزحون،فريمونتتكساس

إدواردرورت،ليإسيوليسيس،حرانت

برشولىحورح،ماكليلالىحيمرسونديفز

المكسيكديلوبيرألطوليو،آناسانتا

الاستراتيجي.الدفاعمبادرةانظر:.الئجومحرب

الدعايةيستخدمالحربمننوعالئفسدلآالحرب

قبلاستخدامهاويمكن.معينةأهدافإلىالتوصلبغرض

وتلجألكسبها.حربأثناءأو،قتالوقوعلمنعالحرب

لنبأنهمأعدائهالإقناعالنفسيةالحربإلىالدولبعض

يبادرواألاعليهموأنالنصر،إحرازباستطاعتهميكون

القتالأثناءالنفسيةالحربأخرىدولوتستخدم.بالقتال

تتحقق،ولنجائرةأهدافهمبأنالعدوجنودلتقنع

عزيمةتثبيطهومنهافالغرض.قادتهمفيتقتهمولإضعاف

.القتالعنالعدو

الثانية.العالميةالحرببمالسياسيةالدعايةأيضا:انظر

حربانظر:البروسية.الئمساويةالحرب

السبعة.الأسابيع

إيطالياانظر:السارديئية.الئمساويةالحرب

إيطهاليا(.)توحيد

الشتاء،النوويالسلاحانظر:.الئوويةالحرب

.النووي

قامالذيالنزاععدىأطدقالمالوردتينحرب

تقاتلحيثبمالميلاديعشرالخامسالقرنأواخرفيبإنجلترا

التيوالرموز.الإنجليزيالعرشعلىالمالكةالعائلةمناثنان

بيتفمثلا.الاسمهذاالصراعأعطتمنهماكلتبناها

بيتاتخذبينما،لهرمزاالبيضاءالوردةاستخدميورك

متىيتأكدوالمالمؤرخينأنإلاالحمراء،الوردةلانكاستر

إلايظهرلمالحمراءالوردةرمزأنيعتقدفبعضهمذلك،تم

،ام455عامفىالحروبتلكبدأتوقد.معركةاخرفى

موقعةفيأم485عامفيوانتهتألبانز،سانتموقعةفي

فيلد.بوسورث

علىلانكا!شربيتمنالسادسهنريالملككان

هنريجدهوكان.الوردتينحرببدأتعندماالعرلق

وقد.ام993عامفي،السلطةعلىالممتولىقدالرابع

نأالسادسلهنريلاحقبأنهرتحشارديوركدوقادعى

عامفيويكفيلدموقعةفيريتشاردقتلوقدملكا.يكون

معركةفييوركقواتقادإدواردابنهولكن،أم046

.ام461عامفىاللانكاستريينهزمحيثتاوتن،

أجبرلكنه.الرابعإدواردباسمملكأإدواردأصبحوبعدها،

أعادواحيثاللانكاستريينبوساطةإنجلترامنالخروجعلى

استعادإدواردأنإلا.ام047عامفىالسادسهنري

القواتهزيمةبعدوذلكأشهرسبعةبعدالعرش
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حكموقد.بريوتويكسبارتيهموقعتيفياللانكاسترية

هنرييدعلىعرشهالثالثريتشاردخسرحتىيوركبيت

كهنريملكاأصبحالذيلانكاستربيتمنالمنحدرتودور

إليزابيثمنالسابعهنريوتزوج.ام485عامفيالسابع

ويوركلانكاستربيتيوحدوبذلك.الرالغريتشاردابنة

تيودور.آلسلالةوأ!سست

.يورك،ئلةعاتيودور،ستر؟لانكا،إنجلترا:نظرا

ليو.،تولستويانظر:.والسلامالحرب

001حوالطإلىتتفرعاسمحاليمنفصيلةالحرياء

عددويعيشإفريقيا.فىالغاباتفيمعظمهاتعيعق.نوع

وفيآسيا،وجنوب،العربيةالجزيرةفيأيضامنهاضئيل

أسبانيا.جنوب

تكونفقدلونها؟تغييرعلىبقدرتهاالحرباءتعرف

بنص،إلىلونهاويتغيربيضاء،أوصفراءأوخضراءالحرباء

أيضا،منقطةتصبحأنويمكن.التاليةالدقيقةفيأسودأو

تجاريكيلونهاتغيرالحرباءأنالكثيرونويعتقد.مبقعةأو

للتغيراتاستجابةالتغيراتهذهوتحدث.حولهامنالبيئة

ردةأو،الخوفنتيجةأو،الحرارةأوالضوءفيتطرأالتي

الكيميائيةالموادبعضتتحكم.المحيطةالبيئةإزاءأخرىفعل

اللونتغيرفيالهورموناتوتدعىالجسمفىالموجودة

الجلد.فيأصباغعلىلتأثيرها

وثيقةصلةذاتأدولباسمتدعىسحليةوهناك

جنوبفييعيشمنهانوعا225منأكثرويوجدبالحرباء،

الولاياتمنالشرقيمالجنوبىوالجزءالوسطىأمريكا

الامريكية.الحرباءاسمعليهيطلقماوعادة.المتحدة

بينطولهاويتراوح،وسمينقصيروهو.الحرباءجسم

ثلاثة،إلىعددهايصلقدقرونوللحرباء.سم6و.3

عينكلوتعملفجاحطانالعينانأمارأسها.منتخرج

فيمتغايرةاتجاهاتفيأي؟الأخرىعنباستقلالمنهما

الأمامإلىينظرأنللحيوأنيمكنبحيث،نفسهالوقت

كماتمسكقدموللحرباء.نفسهالوقتفيالوراءوإلى

لهاالشالأخرىالحرابيمعظمعكسعلىاليد،تمسك

مسكيمكنهاذيلوللحرباءبها.تتشبثحادةمخالب

الأشياء.

الأسلحةأقدممنواحدة،الرمحأيفئاوتسمىالحرية

وفيالصيدفىالحرابالناساستخدمالبشر.لبنيالمعروفة

التاريخ.قبلماعصورمنذالحرب

قصبةأوعمودمنيتكونفهو.بسيطالحربةتركيب

قصباتكانتالحرابأقدمحاد.مدببرأسلهاطويلة

لهاالتاليةوالحرابوحاد.مدببواحدطرفلهاخشبية

لسانويتحرك.بحشرةليمسكالخارجإلىلسانهاتطقالحرباء

العينتكادلافائقةبسرعةقويةرقبيةعضلاتبهتتحكمالذيالحرباء

رؤيته.منتتمكنالبشرية

الذكورلطردأوأنثاهلاستمالةحلقهمنالمتدليفالكيسيعرأنول

عليهمايطقونوعادةالحرباءإلىالقرلىبصلةيمتوالأنول.الأخرى

الأمريكية.الحرلاءاسم

كماالحرباءقدمتمسكإفريقيا.شرقفىتعيمشالقروناللاثيةالحرباء

حمادةخمالبتملكالتيالأخرىالحرابيمعظمعكسعلىاليدتمسك

بها.تتشبث
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الرمحيةوالبنادقالرماحمنأنواع

العموديالرمح

هاوا!ط!قداف

بدفعالمطاطيةالانشوطةتقوم

لرميامطاطيةأنشوطةالمطاطى

بالدقعالرمحبندقيةتستعمل.هاوأيومقذافالعحودىالرمح

البرمحطول.المضغوطالهواءفتستعملىالهوائيةالرمحبندقيةاما.لرمح

راحد.مترفطولهاالرمحيةالبنادقأما،

مطاطيبدفعرمحبندقيةمناجزاء

مطاطيلدءرمحبدقية

هواثيةرمحبدقية

يوضئمن)أدناه(الرسم.التاريخقبلماعصور!ندا!شحدمتالرماح

القرنحوالىسرمحار،التاريحقم!!لمارمح!تاليم!تإلىاليسار

عتهمرالسادسأغرلىامنتصصسرمحورأس،الميلاديعشرالحامس

.الميلادي

والصخرالحيوانعظاممنمصنوعةرؤوسذاتكانت

والحديد.والبرونزالحاد

أساسيتين:بطريقتينالحروبفيالحراباستخداميمكن

فقد،لذلك،الطعنفياستخدامهاأوبعدمنرميهايمكن

خفيفةحربةحربتين،يحملونالقدامىالرومانالمحاربونكان

.قربعنللالتحامأثقلوحربةبعد،منلرميها

الحرابمنعديدةأنواعالمحتخدامتمالتارل!عبر

الإغريقالجنودمشاةكانفمثلا،.لةوالحنيالمشاةبوساطة

ا!لألوطةممر

لمالطاطية

تالمقدا

سورةلماا

لاسترداداخط

لشوطةلأا

طيةلمطاا

اكميهملصل

السهمرأس

الذيالفيلقإدخالفيساعدتم6طولهاحرائايحملون

كتشكيلالميلادقبلالسابعالقرنفىالإغريقأدخله

موغلوقتمنذالحربةالعربواستخدم.فعالعسكري

اهتمامهمبزيادةالإسلامبعدبهاأهتمامهموزاد،القدمفى

فيالغالبالسلاحكانتإنهاحتىوالفروسيةبالخيل

العصوروخلال.معاركمنتلاهماوماوأحدبدرمعركتي

بحرابيحاربونالخيلظهورعلىالفرسسانكان،الوسطى

مسلميعنأخذوهقدالاستخدامهذاولعل.ثقيلةقوية

صناعةفيبدأوالأنهمجزئياعنهتخلواالذينالأندلس

القرنوفي.والمسلمينالعربعندالعلومان!:.المدافع

الأوروبيونالخيالةجنودامشخدم،الميلاديعشرالسابع

.السلاحهذامنقليلاأخفنوعا

القرنفيالقتالفيللالتحامالحراباستخدامقل

المعدنية.السنجةاستخدامتزايدمعالميلاديعشرالثامن

صيدفيتستخدمالحرابمازالتالحاضر،الوقتوفي

أجزاءبعضفيوالقتال،والأسماكالحيوأناتبعض

العالم.

بالرمح.الأسماكعيد؟الرمحأيضا:انظر

نباتنوعمنقصيرةرقيقةشجرةالأسيافيةالحريئ

الهندوجزروالمكسيكالمتحدةالولاياتجنوبيتنمواليكة

بكثير.أقصرعادةأنهاإلا،م8لارتفاعتنمووقد.الغربية

سم75بطولحربةشكلعلىمسطحةطويلةأوراقلها

بيضاءأزهاراتحملوهي.سم8و5بينيتراوحوعرض

القرمزيأوالأخضراللونمنمسحةتعلوهااللونحليبية
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أنواعهامنولكثير،سم6نحوالزهرةوعرض.أحيانا

التيالأزهارأما.الوسطأوالحوافصفراءأوراقالأخرى

سيقانعلىفتنمو،عميقة)قارورة(حوجلةمنهاكلتشبه

تقريبا.سم06بطولمرتفعةمتفرعة

.نبات،اليكة:أيضاان!

طعنفييستخدمالشكلسهمىسلا!الحريون

وقوية،كبيرةبنادقمنيطلقوالحيتانالكبيرةالأسماك

سلكالحربونإلىويربط.الخطافاسمأحياناعليهويطلق

شوكةفإن،الحوتالحربونيصيبوعندما.ملفوفطويل

والحربونات.الحوتجسدفيتصئمثبتةالحادةالسلاح

الحربوناتهيالميلاديعشرالتاسعالقرنفيالمشهورة

ويستخدم.الصغيرةالقواربقوسمنباليدتد!التي

اليدوية.الحربوناتاليومالإسكيمو

.الحوت:أيضاانظر

الذينوالأشخاص.الحيتانلطعناليدويةالحرلونالإسكيمويستخدم

غذائهم.فيعليهايعتمدونالذينفقطهمالحيتانباصطياديقومون

-418هـ،582-91)8إسحاقأبو،لحربيا

،البغداديبشيربنإبراهيمبنإسحاقبنإبراهيمم(.898

،الأعلامأحد،الحافظالإمام،الإسلامشيخ،الحربي

.لغوي،محدث

فكانأحمد،الإمامعلىوتفقه،وعفان،نعيمأباسمع

والنجاد،صاعد،ابنعنهحدث.أصحابهجملةمن

ترىلا:الحافظفهمبنالحسينقال.وغيرهم،والقطيعي

الحاكم:وقالالدنيا.إمام،الحربيإبراهيممثلعيناك

بغدادنعلملا:يقولالقاضىصالحبنمحمدسمعت

والحديث،،والفقهاللادبفىالحريإبراهيممثلأخرجت

بكلعالم،مصنفإمامالحربى:الدارقطيوقالوالزهد.

غريب:تصانيفهومن.صدودتىعلم،كلفىبارعشيء،

توفيوغيرها.النبوةدلائل،الفحيفإكرام؟الحديث

ببغداد.

المدينةأهلبينالحرةمعركةوقعتموقعلأ.،الحرة

الحجةذيفيأميةبنيخلفاءثانيمعاويةبنويزيدالمنورة

ثورةاسبابهامنوكان.معاويةبنيزيدانظر:هـ.63سنة

كربلاء.موقعةبعدمعاويةبنيزيدحكمعلىالمدينةأهل

عليهاعاملهوطردوا،خلعهوأعلنوا.موقعةكربلاء،انظر:

بقائدهيزيدفرماهم،أميةبنيمنبهاكانمنعلىوضيقوا

حالةفيوأمر،العربجبابرةأحد،المريعقبةبنمسلم

جهةمنالمدينةفحاصرنمير.بنالحصينيخلفهأنهلاكه

والتابعين،الصحابةمننفراوقتلاقتحمهاثم،الحرة

بنيمنبالاستياءشعوروسادبالمدينةبالغاتدميراوأحدث

المسلمين.وسطأمية

الصين(؟تاريخية)نبذةبكينانظر:الأحمر.الحرس

بياو.لين(،الثقافية)الثورة

حرسالرومانيالإمببراطوريالحرس

سبتيموسعهدوحتى.الرومانللأباطرةشخصي

فيالجنودتجنيديقتصركانم(،112أ-)39سيفيروس

فيالدخولبابسبتيموسوفتح.فقطإيطالياعلىالحرس

أرجاءفىالرومانيةالفيالقجميعمنللجنودالحرس

اللإمبراطورية.

الإمبراطوريالحرسأوغسطسالإمبراطورحولوقد

با)كتائب(مجموعاتتسعإلىوقسمه،دائمجي!شإلى

كتائبثلاثوكانت.جنديألفمجموعةكلعدد

تتمركزالأخرىالكتائبكانتحينفىروما،فيتتمركز

رواتبعلىيحصلونالحرسأفرادوكان.المجاورةالمدنفي

أصبح،النهايةوفيالجنود.باقيرواتبمنبكثيرأعلى

الإطاحةسامكانهموأصبحجدا،قوياالإمبرأطوريالحرس

الإمبراطورألغىالنهايةوفي.يشاءونعندمابالأباطرة

م.231سنةالحرسالكبيرقسطنطين

السويسريينالجنودمنجماعةالسودشريالحرس

نهايةفيالبابواتلحراسةانتقاؤهمتمفردا،025منمؤلفة

عشرالخامسالقرنبدايةوفى.الميلاديعشرالرالغالقرن

أفرادأوضاعتأمينإلىالثانييوليوسالباباعمد،الميلادي

مقاطعتيمعاتفاقيةعقدطريقعنالسويسريالحرس

هاتينمعالاتفاقيةهذهنصوصوتضمنتولوسيرنزيوريخع

منفردا025بالباباإمدادبضرورةيقضينصاالمقاطعتين

وبصورة،لهخاصكحرسللعملالسويسريالحرس

الاتفاقية.توقيعتاريخمندائمة
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الباباحول-دائمةبصورة-يوجد،التاريخذلكومنذ

أفرادمنالمشكلونالخصوصيونالحراسالفاتيكانفى

طبيعةوتغيرتعددهمتقلصالذينالسويسريالحرلر

الحرساليومعليهميطلقحيث،الزمنبمرورعملهم

.البابويالسويسري

فىالسويسريالحرسمنأخرىجماعةوتشكلت

حيثعشر،الثالثلويسفرنساملكلحمايةام661عام

عاما.أء7لمدةالفرقةهذهخدمت

الثورةوخلالأم297عامأغسطس!01وفي

عندفاعهمأثناءالحرسهذاأفرادمعظمقتل،الفرنسية

وماتزالالثوار.هجماتضدبباريسالملكيالقصر

يسمىفيماومتمثلةمحفوظةالسويسريالحرسذكرى

لوسيرنبمقاطعةصخرةبواجهةالمحفورلوسيرنأسد

وشجاعةإخلاص)إلى:التاليةالعبارةبأسفلهونقشت

.(السويسريين

إلىأم81دعامفيعشرالسابعلويسالملكعمد

وتسريحهحلهتمالذيالعسويسريالحرسمنفيلقتكوين

.م0831ثورةأثناء

عسكرية()نرقأنواجاليريطائيالملكيالحرس

وأفرادها.الملكيالقصرفرقةتشكلالبريطانيالجيشمن

الملكة.أوللملكالشخصىالحرسوهم

.الحرسوفرقةالقصر،فرسانمنالقصرفرقةوتتكون

الثانىتشارلزالملكلحمايةأساساالحرسأفواجوأنشئت

مهامفإناليومأما.ام066عامفيالعرشارتقائهبعد

ولكنهمشرفيةتكونأنتعدويلاالسلمأوقاتفيالحرس

ويضطلعون،الحديثةالقتالفنونعلىمدربونمدلك

البحار.وراءفيماعسكريةبمهامبالتناوب

الحرسهمافوجينمنويتكونونالقصر.فرسان

تحويلتم،الملكيةإعادةوبعد.والملكيينالزرق)آلاي(وفوج

الثانيلتشارلزالشخصيالحرسشكلوأالذينالحرسرجال

خيالة.قواتإلىالمنفىفييعيعقكانبينما

مسمىتحتالفرقةهذهتنظيماعيدام788عاموفي

تمأم،229عاموفي،والثانيةالأولىالحرسفرقة

منالملكيةالخيالةفرقةوتكونتواحد.فوجفىتوحيدهما

الأهليةالحربإبانتشكلتالتيالبرلمانيةالأفواجمنواحد

عامفيالبرلمانيةالقواتمعظمتسريحوتم.الإنجليزية

فيماتحولالذيكروكأنطونالعقيدفوجعداماام661

آلايهوآخرفوجتكوينوتم.الملكيةالخيالةفرقةإلىبعد

ا!للكية.التنانينفوجباسمبعدفيماعرفتالتىتانجيرخيالة

مإلتنانينالملكيالخيالةحرساندمجام،969عاموفي

والملكيين.الزرقفرقتيلتكوينالملكية

اللونأحمرالحياةلحراسالكاملالعسكريوالزي

للزرقالكاملالزيأما.أبيضمئريشالأزرقباللونموشى

ريشإلىبالإضافةبالأحمرالموشىالأزرقفهو،والملكيين

شكلعلىذهبيةببريماتمزركشالضباطزيرأحمر.

فيهاختبأالذياليوملذكرىتخليداالسنديانأشجارأوراق

.كرومولجنودمنفرارهأثناءبلوطشجرةفىالثانيتشارلز

فرقةأفرادمنالأبواقونافخوالموسيقيونيرتدي

منوقبعات،ذهبيةببريماتموشاةستراتالملكيةالفرسان

أفرادويرتديعسكريا.وليسملكيالزيوهذا.الخمل

التمييزيمكنولكننفسهالزيالفوجينمنالموسيقيةالفرقة

بالنسبةاليمينإلى-خيولهمأعرافتمشيطهيئةمنبينهما

والملكيين.للزرقبالنسبةاليساروإلىالحياةلحراس

بالحراسالاكبينالخؤرجالالملكيوناغرسانأيزود

حيث،واشهولفيالخيالةحرسمبنىحراسةيتولونالذين

أيضاالفوجانويمد.صباحكلالحرستغييرمراسمتقام

.بالرجالالرسميةالمواكبخلالالراكبالتكريمحرس

استعراضايقدم!وجهبيمماطبلةيحمل.الأسكتلنديالحرسمنطبال

بريمار.مرتفعاتألعا!دورةحلال
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احتفالمثل،الاحتفالاتفييشاركماكثيراالبريطانيا!للكيالحرس

التحية.الملكة

الحراسمنأفواجخمسةمنوتتكون.الحرسفرقة

مشاةحراسمنالرماناترماةحرستشكيلوتم.المشاة

إعادةولدى.منفاهفيالثانىتشارلزصاحبواقدكانوا

.الأولالمشاةحرسباسميعرفالفوجأصبح،الملكية

لحرسالتابعينالرماناترماةالفوجهزمواترلو،معركةوفي

حرسلقبعلىرسمياحصلواثم،ومنالقديمنابليون

فيالرماناترماةوكان.التكريمسبيلعلىالرماناترماة

الذينالرجالمنالاسمهذاعلىحصلواقدنابليونجيش

اليدوية.القنابليلقونكانوأ

الذيالبرلمانيالفوجمنكولدستريمحرسفوجتشكل

باسموسميام065عامفيمونكجورجالجنرالكونه

برودرز،بمنطقةتويدنهرعلىالصغيرةكولدستريمبلدة

،ام066عامفيإنجلتراإلىأسكتلندامنالفو!عبرحيث

عامفىأسكتلندافيالأسكتلنديالحرسفوجوتكون

البويرحربخلالالأيرلنديالحرستكوينوتم.أم426

الأيرلنديالحرسفوجباكورةوكانت.أم009عامفي

منالثانيجيمعرالملكفرأنبعدبريطانياغادرتقد

فيالويلزيالحرسفوجوتكون.ام688عامفىالبلاد

.ام159عام

تتلقىحيث،بلندنالخيالةحرساستعراضخلاليقامالديالعلمزفة

منومشتقوأزرققرمزي:بلونينالحرسفرقةوزي

عهدفيسائداكانالذي(الملكيالقصر)زيالملكيالزي

فىالأفواجأزياءبينالرئيسىالفرقويتمثل.الثانيتشارلز

الدبجلدقبعاتعلىوالريشةالستراتعلىالأزرأر

بعضهايبعدالرماناترماةحرسفأزرارالفرأء(بم)قبعات

علىأبيضريشايرتدونبينما،منتظمةبمسافاتبعضعن

كولدستريمحرسأزراروتأتى.قبعاتهممنالأيسرالجانب

منالأيمنالجانبعلىأحمرريشايرتدونوهمأزواجفي

منالأسكتلنديالحرسأزراروتتجمع.قبعاتهم

وتتجمع.الريم!منقبعاتهموتخلو،ثلاثيةمجموعات

ريشايرتدونوهبمرباعياتفىالأيرلنديالحرسأزرار

الحرسأزراروتاتي.قبعاتهممنالأبيضالجانبعلىأزرق

والأزرقالابيضالريمشويرتدون،خماسياتفيالويلزي

قبعاتهم.منالأيسرالجانبعلى

الخاصةالواجباتمنالعديدالحرسفرقةتنفذ

فىالراكبةالحراسةالواجباتهذهوتشملبالاحتفالات

بركشايرفيوندسوروقلعةلندنفيبكنجهامقصر

.الأخرىالملكيةوالمساكن

.احتفال،العلمزفة،الفوج،الجيشأيضا:انظر
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لمعظمالخارجيالغطاءتكونمسطحةصفائحاووشملأ

وتتكون.والسحالى،الثعابينمنوكثير،السمكأنواع

خشنة.قرنيةجلديةطياتمنالزواحفحراشف

عظميةطبقاتالسمكأنواعمعظمفيوالحراشف

سطحلهاالقرشسمكحراشفأنغيرالجلد،تحتتنمو

الداخلى.السطحفيوعظم،بالألوانمزخرفخارجى

النملآكلمثل،الثديياتمنقليلاالحراشفتغكل

مثلالأخرىبعدواحدةالحراشفوتتراكب.الحرشفى

درعاوتكون،السقوفبهاتكسىالتيالإردوازيةالألواح

فىالحراشفوتختلف.الجسمأسفلاللينللجزءواقيا

وللفراشاتآخر.إلىحيوانمنوالتكوينوالشكلالحجم

جدا.وصغيرةناعمةحراشسفمنمكونةأجنحةبأنواعها

رقائقمنمؤلفةأوراقهىالنباتعلمفيوالحراشف

المناخأنماطفىتنموالتيالكثيفةوالنباتاتالبراعمتغو

تغيراتمنالبراعمتحمىالحراشفوهذه.والباردةالمعتدلة

الخروطيةالصنوبرأوراقوتسمىالمفاجئةالطقس

بالحراشف.

المدفية.الحشرةبمالأسماكأيضا:انظر

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الحرص

)الحرض(.

البلادفيالبريالناتانظر:.الأبيصالحرص

(.الأبيض)الحرضالعربية

فيالبريالنباتانظر:.الباريورميالحرص

الماريورممط(.)الحرضالعربيةالبلاد

فيالبريالنباتانظر:.الأسديةرباعيالحرص

(.الأسديةرباعى)الحرضالعربيةالبلاد

،مورس؟طريقة،بريلالألفباءبمان!:.الحر!

.إشارات

كالخياطة،،التقديديةالأنشطةتشملالشعييةالحر!

،صغيرةشعبيةوصناعات،المنازلوتسقيف،والغزل

الحديثة،الحياةمتطلباتولمجاراة.الحرفهذهمنطورت

ويوائموامهاراتهميطورواأنالشعبيةالحرفأصحابعلى

يتعودواأنوعليهم،الجديدةوالأساليبمإلطرقأنفسهم

.الجديدةالمواداستخدامعلى

الشعبيةالصناعاتمنالالافالحاضريومنافىيوجد

الشعبية:الصناعاتوتشملالعالمأنحاءجميعفيالمزدهرة

التيالصغيرةوالورلقالجلديةوالأشغالالفخارأشغال

منعدداتستخدمالتىالصغيرةوالمصانع،الحرفيونيملكها

النائيةالمواقعيبررواضحسببهناكوليس.المحليينالعمال

الاخربعضهاأنكما.الصناعاتلبعضمعينةأماكنفي

،المثالسبيلعلى.خاصةلأممبابمعينةأماكنفيموجود

أشجاربجوارتكونالعربىالعالمفيالسلالعملصناعة

الخامالمادةوتوفرالمناطقبعضفىبكثرةتنموالتيالنخيل

الشعبيةالحرفتنتشر،العربيةالدولبعضوفي.للسلال

والفضةالذهبمشغولاتأوالحصرأوالسجادكصناعة

بالنماذجالمنطقةثراءلاستغلالمختلفةمناطقفى

تميزها.الحرفلهذهتعطيالتىالشعبيةوالأدوات

الشعبيةالحرفأنواع

:مجموعاتثلاثإلىالشعبيينالحرفيينتقسيميمكن

آلاتبإصلاحيقومالذيكالحدأد،الخدماتحرفيو

يقومونالذينالفخاركعمال،الإنتاجوحرفيو،المزرعة

الجميلة،الفنونحرفيو،والفنانون.للبيعبضائعبصناعة

الخاصةالبضايعأصنافمنمحدوداعددايصنعونالذين

صانعيمثل،الحرفيينبعضويقدم.المرتفعةالجودةذات

وسائلتكونحيثوالمدنالقرىفيالخدمةالسروج

.الدواب!طالمواصلات

تعتمدالجودةمرتفعةبضائعاصشعبيوناالحرفيونيصنع

الأحيانبعضوفى،التقليديةالتصاميمعلىأساسىبشكل

تتطلبهالذيللتصميمالقياسىالمستوىدونعملهميكون

الحديثة.الصناعيةالبضائع

وهيالحيواناتحذوعليهايطلق.البيطريةالاعمال

الزمنفىالحرفةهذهكانتولقد.الخيوللحذوقديمةحرفة

مضىفيماشكلواالذينللحدادينالرئيسيةالمهمةالسابق

فإنالحاضر،الوقتفىأما.الشعبيينالحرفيينمنعددأكبر

يقومونفهم.مهرةزراعيونمهندسونالحدادينمعظم

الزراعةفيالمستخدمةالمعقدةالالاتوصناعةبإصلاح

مكانةاحتلتمتعددةآلاتمنهمالعديدينولدى.الحديثة

الحدادينوسنداناتيدويا،تداركانتالتىالخراطيملنفخ

ونتيجة.الماضيفىالقرويةالحدادةمحالميزتالتي

الذينالحدادينعددقلفقد،المزارعخيولعددلتناقص

نأعلىالحاضر.الوقتفيللخيولالحذوةبوضعيقومون

نتيجةأخيراتوقفالحرفيينهؤلاءأعدادفيالتناقص

الحدادينبعضوأصبح.الخيولراكبىهواةعددلازدياد

بجوارخاصةوبصفةالبيطريةبالأعمالكليامشغولين

الخيل.سباقميادين

عدةوتجهيزاسروج،لعملقديمةحرفة.السراجة

عددلتناقصنتيجةأيضئاالسراجونتأثرولقد.الخيول

الوقتفيكالحدادين،فهم،حالأيةوعلى.الخيول
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كصناعةمهما،جزءاذاتهاحدفيالسروجتصليححرفةتعتبركما.السروجكصناعةبمالحرففيالتقليديةالطرقالشعبيةالحرفعماليستحدم

لفسها.الجديدةالسروج

القفزرياضةلانتشارنتيجةاقتصاديبرخاءتحمتعونالحاضر،

القزمةالخيولظهورعلىوالرحلات،للخيولالاستعراضى

.الغربفيالخيولهذهنواديوانتشار،البونيخيولأي

سروجايصنعونالذينهمالسرأجينمنالقليلأنعلى

المناطقفىالكبرىالشركاتمنعددلقيامنظرا،للخيول

السراجينمعظموأصئكمل،الحرفةهذهبمباشرةالصناعية

إصلاحخدمةتقديمفيالحاضر،اوقتفيصرأ،

السفر.وبضائع،الرياضيةالألعابوبضائع،السروج

أساسيةبصفةالسلالصناعةتمارس.السلالصناعة

هذهمنهاتصنعالتيالخاماتفيهاتكثرالتىالمناطقفي

منالقريبةالمناطقفيالعربىالعالمفيفتتركز،السلال

نباتيكثرحيثالأنهارمنوبالقربالنخيلزراعةمناطق

فىيعملونالسلالصناعأنكما،الخيزرانوأشجارالقنا

تفرضهحقيقيتحدمواجهةوعليهم،أخرىبلدانعدة

بلدانمنوأيضا،أوروبيةبلدانمنالمستوردةالسلال

انتفعتالتيالعربيةالدولوبعضالأقصىالشرق

واستخدمتها،الصناعاتهذهمثلفىالشعبيةبالموروثات

أيضاالبريطانيونالحرفيونويصنعإليها.وأضافتبل

الكبيرةوالأسبتةالمتينةالصناعيةالسلالأدقمنمجموعة

وصيدالزراعيةالصناعاتفىالمستخدمةالأغطةذات

.ال!سماك

والتسويرالتسييجحرفةإنوالتسوير.التسييج

الالاتاستخدامإلىذلكويرجعالزوالفيآخذة

الآليةالزراعةانتشاروكذلك،النباتاتألمميجةلقطع

ولقد.ومفتوحةواسعةمساحاتزراعةتفضلالتى

فىماهرحرفيعلىالعثورالانالمستحيلمنأصبح

المزارعيننواديأنعلىوالتسوير،التسييجأعمال

وتنظم،المعلوماتتقدمعدةمناطقفيالشباب

محاولةفيوالتسويرالتسييجمهنةمجالفيالمسابقات

النواديهذهلعملونتيجة.الحرفةعلىللمحافظة

مناطقفيالبقاءوالتسويرالتسييجحرفةالححتطاعت

أيرلندا.وغربيوويلزإنجلترامنمتعددة
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الأقطمار.سكتيرفيتمارسالتىالشعميةالحرفم!السلالصناعة

هدهتعرف.والطوبوالفخارالخزفعشاعة

لاستخدامهان!اعلصاليةصناعاتبأنهاالصناعات

صناعةالثقيلةالصلصاليةالصناعاتوتشمل،الصلصال

صناعةوتعديدويا.المصنوعةالبماءوحجارةالقرميد،

فيالمشهورةالشعبيةالحرفمنوالدلالوالقلالالقدور

ونماذجأشكالفيبتصميمهاصانعوهاويتفنن،العربيةالمدن

الفخارصانعووينقسم.الاستخداماتلختلفمتعددة

وصناع،للمنازلوفخارخزفصناع:إلىوالطهوب

منالرغماوعلى.الصناعيةللأغراضوالفخارالخزف

نأإلاوالفخار،الخزفصناعمنتجاتعلىالكبيرالطلب

الشبيهةالمنتجاتمنأهميةأقليعدونهاالناسبعض

الدولمنالعديدفيالفخارصناعةوتنتشر.المستوردة

يوماتتطوروأخذت،خاصةأسواقلهاونظمتبل،العربية

مسبوقغيرإقبالآوحققتوالنماذجالأشكالفىيومبعد

ومريديها.،الصناعاتهذهمحبيمن

ص!ة!!اا!حمج،صناعةترجع.النسيجصناعة

بهاتقومصناعةكانتإذ،الإسلامماقبلعصرإلى،شعبية

والبسطوالأغطيةوالملابسالخياملصنعالباديةفىالنساء

هيمنةمنالرغموعلى.الإب!!ووبرالأغنامصوفمن

جمو!منعديدةأجراءفيللسقافينحاحةهناكلاترالالسقاف

أسقصعلىحديدةأعطيةلوضعيقومودوهموأيرلمدا.وويلر،إنجلترا،

يصلحو!ا.أواسقديمةاالمارل

الشعبيالنسيجأنإلا،الحقلهذاعلىالصناعىالنسيج

المدنخارجالأيامهذهصناعتهوتنتشر،محبوهلهلايزال

.أجوادياوفي

فيأضلاشياإلىطريقهافيالسقافةحرفة.السقافة

فىالشعبيةالأقاليمفيتمارسلاتزالولكنها.الغرب

فيسقاف007منأكثريعملحيثأيرلندا،جمهورية

منإنجلترايقطعخطجنوبيمعظمهمويعيشبريطهانيا،

أغطيةمنأنواعثلاثةالسقافونويستخدمويلز.إلىالميرزي

القمح،سيقانوحزم،الطويلالقمق:وهي،الأسقف

الأنواعبينمنتحملاالأكثرهووالأخير،النورفوكوقصب

الثلاثة.

بصفتهاقائمةالحرفةهذهتعدلم.العجلاتعشاعة

كعاملالذيالماهرالعاملحرفةأضحتفقد.المستقلة

الماشية،نقلوعرباتالمقطوراتويصنعمواد،عدةمع

في،العجلاتصانعوويستخدم.الدواجنتربيةوحظائر

والموادألالات،الحرفيينكمعظمالحاضر،الوقت

الحديثة.

الأبوابصناعةالحرفهذهتشمل.أخرىحرف

وبناء،الأثاثوصناعة،المؤقتةوالحواجز،والشبابيك
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الساحليةالمناطقفيالعاملونالسفنصانعوويتمتع.السفن

يصنعونهلما،مرموقةبمكانةالداخليةالمائيةالطرقومناطق

فيالحرفيينبعضويتخصص.الصغيرةالقواربأنواعمن

أصنافعدةبصناعةيقومونوهم،المطاوعالحديدصناعة

وأالحديديةوالأسوار،المزخرفةالكبيرةكالبوابات،منه

يصنعكما.السلالمجوانبعلىالبيوتداخلالخشبية

والفلزاتوالفولاذ،النحاسمنبضائعالاخربعضهم

الثمينة.

ذائعةالحرفمنعامبشكلالشعبيةالحرفتعد

بالموروثاتالعربيةالبيئةلثراءنظرا،العربيةالمدنفىالصيت

العربيةالأسواقحققتبل.القديمةوالشعبيةالصناعية

لهاونظمت،والحرفالمنتجاتهذهمثلفيكبيرارواجا

للتراثالوطنيالمهرجانمثل،والندواتالمهرجانات

العربيةبالمملكةعامكليقامالذي)الجنادرية(والثقافة

بالمنطقة.الختلفةونماذجهاالشعبيةللحرفمنشطاالسعودية

حتىالعربوعند،الحرفيونكان.التاريخيالتطور

سمعتهملحمايةنقاباتإقامةعلىيشجعون،قريبوقت

فىا!هيتالذائعةالتعبيةاررفمنتعتبروالدلالالقدورعشاعة

متعددةونماذجأشكالفيبتصميمهاصالعوهاو!فنن،العربيةالمدن

الختلفة.للامتخدامات

كانوقد.الرفيعالمتقنوالعمل،بالأمانةيتعلقفيماالطبة

الصناعةشيخفهناك،الشيخيسمىرئي!ي!حرفةلكل

فيوتوجد،.ذلكوغيرالسقائينوشيخالعطارينوشيخ

القليلأنعلى،الحرفييننقاباتمنالعديدالحاضر،وقتنا

.النقاباتانو:.أسماءهمأعطتهمالتيبالحرفيهتممنها

الثامنالقرنفىالصناعيةالثورةفكانتالغربفيأما

تركحيث،الشعبيينللحرفيينصعباوقئاالميلاديعشر

وعملهمبيوتهموالشبابوالنساءالمهرةالرجالمنالالاف

المصانعفيأكبر،بأجروغالباأيسر،وظيفةعلىليحصلوا

القرىمنالعديدبقي،ثمومن.المدنفيوالكبيرةالصغيرة

بدونالصغيرةالعملورلقطورتالتيالصغيرةوالمدن

الصناعية.الثورةانظر:واحد.ماهرعامل

تمتعام(،459-1)939الثانيةالعالميةالحرببعد

الازدهارهذاجاءولقدمطرد.بازدهارالشعبيونالحرفيون

لهمالجديدةوالمناصرةخدماتهما،علىالكبيرللطلبنتيجة

الأفرادمنالعديدرغبةمنوكذلك،متعددةمصادرمن

جاءتكما.الصغيرةوالقرىالأقاليمفيوالعملللعيعش

بريطانيامثلالغرببلدانبعضفيالحرفيينمساعدةأيضا

فيالمغيرةالصناعاتكمجلس،المنظماتبعضمن

الحرفومركز،الحكومةمولتهالذيالنائيةالمناطق

الصناعية.التصاميمومجلس،البريطاني

أيريانجيلتاراوتسمىالحكومةتمولهامنظمةتشجع

في،النسيجكصناعةأيرلندا،جمهوريةفيالصناعات

المناطقازدهارويعتمد.الأيرلنديةباللغةالناطقةالمناطق

توازنعلىالمحافظةعلىالحاضر،الوقتفى،الشعبية

.والمدنالمناطقهذهبينوالتوظيفالصناعة

اليدوية.الحر!:أيضئاانو

لأ!!كلنفا!وفمنفيعا!!صف

الطاعة.فييستعملمماعلامةأورقماأوالهجاء،حروف

كتبمنالمطوعةالموادكلفىوالأرقاموالكلمات

وهناك.الطاعيةبالحروفتنفيذهاتموصحفومجلات

والحروفالمعدنيةالحروفهماالطاعيةالحروفمننوعان

الضوئية.

السبكبحروفأيضاالمعدنيةالحروفتعرف

حروفأطرافهاتعلو،معدنيةقطععلىوتشتمل،الحراري

منمنصهرخليطبكبستقومبالاتسبكهاولمجمبارزة

.حرفلكلقوالبفيوالأنتيمونوالقصديرالرصاص

.للحروفضوئيةصورمنالضوئيةالحروفتتكون

التصفيفباسمكلهاتعرف،طرقبعدةتجهيزهاويمكن

بتجهيزالطباعينبقيامتتمالطرقهذهوإحدى.الضوئي

طرازمنمطبعيةحروفطقمعلىيحتويضوئىسالب
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الحروففصائل

العربيةالطباعية

إلىوكسقس!اطررالا!آسصنعهايت!

!ملكلالطررلعضأدلاهالشكلويوضيح

الزية،وحروف،والثقيلة،العاديالسصحرودى:هيأصسافتلاثة

التلاثة.لأصما!ا

العالمعائمؤع!عة؟المحوك!كئآتشكي!؟؟أطبر،قي

أ-أغئسجر*جمظثئظ

-أ

لمححلأ!!ثدى!جةالمدع!وع!كي-المررف-أثثر!ية

ثديم!9في-

المأثيهالث!يةالموعمرعل!فيلمثعركي!الحدوف

بكلاور!81بنط

العالمي!ةالكربيةإثوشوصك!فيال!عرلثةألحرررو

د!مد!ر؟لي!أخم!91ينط

أ!هحورةاعلىضوئىشعاعتسليطوعند.موحدينوحجم

أما.موجبةصورةإلىتتحول،الحروفمنلحرفالسالبة

الضوئىالتصفيفحلالمنفتتمللتجهيزالأخرىالطريقة

فيمفصلةمعلوماتتدخلحيت،المهبطأشعةبأنبوب

معينةمجموعةمنحرفكلشكلعنحاسوبذاكرة

أشعةأنبوبباسميعرفجهازيقومثم.الحروفمن

علىالحروفصورينقلإلكترونىإشعاعببثالمهبط

فيلمعلىأوللضوءالحساسالورقعلىومنها،شاشة

الضوئى.التصفيفانظر:.عدسةخلالمنضوئي

طبعفيالطباعةحروفمنآخرنوعاستعماليكثر

النقلبحروفيعرفماوهو،الكلماتمنمحدودعدد

أشكالإعدادويتم.بالاحتكاكالمنقولةالحروفأو،الجاف

بالشيم.معالجبورقملتصق،جافحبرمنالحروف

لهذهالحاملالورلىظهرعلىالاحتكاكمنقليلوبإحداث

.الورقعلىطبعهايتم،الحروف

الطرز.وبآلاف،عديدةبأحجامالطباعةحروفتصنع

مناسباتجعلهالييالخاصةسماتهطرازأونموذجولكل

قويةبخطوطالطرزبعضفتتميز.الختلفةللأغراض

الأنيق.ومظوهاالرفيعةبخطوطهاأخرىوتتميز،وكثيفة

حروفتنقسم.العربيةالطباعيةالحروففصائل

هي:رئيسيةطرازيةفصائلثلاثإلىالعربيةالطاعة

الثقيلةالنصحروف2-العاديالنصحروف-أ

الزينة.حروف3-

طباعةفىتستعملوهي.العاديالنصحروف

ومنهاوكيرها.والمجلاتوالصحفالكتبمثلالنصوص

وتشتولالسماكةوالمتوسطالخفيفووالمائلالعمودي

والقاهرةوالجزائرونديمالنسخعلىرواجاالطرزأكتر

الكتبفىالن!خحرفاستعمالشاعولكنوالمحتصر.

العربية.للطاعةالأولىالعصوربدايةمند

طرزفهياسمهاعليهايدلكما.الثقيلةالنصحروف

الخفيفةالطرزأنواعنفسفيوتوجدسماكتهافىثقيلة

الكوفيحرفأخرىأحيانوفيالرقعةحرفإليهايضاف

العناوينوفىالنصداخلاستعمالهاويأتي،العادي

الفرعية.

الإعلانيةالموادصففيعادةتستعمل.الزينةحروف

الكتببعضعناوينفيأيضاتستعملكما،والتهاني

حرفمنهانذكرالطرزمنعددمنهاويأتي،والمجلات

الزخرفىالكوفيوحرفالمظللنديموحرفالمفرغبغداد

وغيرها.

تنقمم.الإنجليزيةالطباعيةالحروففصائل

رئيسيةطرازيةفصائلثلاثإلىالإنجليزيةالطباعةحروف

حروف3-بسيطةحروف2-مذنبةحروف-أ:هى

.والإعلانالعناوين

أطرأفمنممتدةزوائدلهاحروفالمذنبه.الحروف

ثلاثةإلىعادةالطرازهذاويقسمالذنابة،تسمىالحرف

المائلالحرف2-العموديللشكلالروماني-ا:أنواع

وقد،بالثقلويتميزثخينحرفالواصبرهوالحرف3-

الطباعيةالحروفطرزأكثروتشملمائلا.أوعموديايكون

وتايمز.وجاراموندوبودونيباسمكرفيلرواجاالإنجليزية

يعرفالتصاميمبعضعلىا!لذنبةالحروفوتشتمل

ويتميزانشلز.باسميعرفوالاخرالواضحبالحرفبعضها

الخطوطكثيفةسميكةالواضحبحروفالحرفطراز



الحروففصائل

الإنجليزيةالطباعية

ثلاصإلىوتنقسمالطرزآلافم!صمعهايتم

الطرز.بعضأدناهالشكل

الطاعيةالحروفبواكيروكانت،عاليةزخرفيةوسمة

باسمالمعروفالطباعيالوازأما.واضحةحروفاالأوروبية

الفترةخلالشائعةكانتخطوطمنمشتقفهوانشلز

تموقد،الميلاديينالثامنالقرنإلىالرالغالقرنمنالممتدة

القرنبدايةأعقبتالتىالعقودخلالللمطبعةإنتاجها

الحروفهذهمعظمأشكالعلىالغالبةوالسمة.العشرين

.الكبيرةالحروفبعضاممتدارةتشبهالتيالاستدارةهي

نقولايدعىفرنسيطباعقام،أم047عامحوالىوفى

الطرزمنالشبهقريبمذنبطرازأولبتطويرجنسون

الحدشة.المذنبة

وتتوافر،مذنبةغيرتكونالتىوهي.البسيطةالحروف

ومنوالوأضحوالمائلالعمودي:المعروفةالتنويعاتبكل

قاممنوأول.ويونيفرسوهلفيتكافيوتشوراالشائعةطرزها

وليميدعى،إنجليزيطباعالبسيطةالحروفبصنع

.أم681عامحواليالرابعكاسلون

بالأحجامعادةتتوأفر.والإعلانالعناوينحروف

والعناوين،الإعلانممتطلباتيتناسبمما،الكبيرة

منشابههاوما،الدعايةوملصقات،الكبيرةالصحفية

وأ،الزخرفيالشكلذاتالأحرفتناسبهاأغرأض

تعرففصيلةالزينةحروفومنللانتباهاللافتة

أنهافيالكتابةخطوطتشبهوهي،الكتابيةبالحروف

الحروفمنمجموعاتفيومتلاحمةمتصلةتبدو

.القصيرة

خاصةمقاييسالطباعونيستعمل.الحروفأحجام

وبريطانيا،وكندا،أستراليا،مثل،البلدأنمنكتيرفيبهم

وطول،الحروفلأحجاممقاييسوهى.المتحدةوالولايات

الأمريكيالبنطوحداتنظامباسموتعرفالأسطر،

المليمترمن.89451،35الواحدالبنطويساوي
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ويوصوالإعلاد،العناوينوحرو!والسميطةالمذنبة:هيأصنافثة
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أماتقريبا.بنطا72سم(5.2)4الواحدةالبوصةوتساوي

وحدةوتساويالبيكابوحداتفيقاسالأسطر،طول

بنطا.ا2الواحدةالبيكا

.لحروفاءجزاأ

يقيس.القصيرةللحروفالرئيسيةالأجزاءالشكلهذايوضح

حرفحزءنهايةإلىمرتفعحرفجزءنهايةمنالمسافةالطباعون

"البنطجة".بالوحداتالطاعىالحرفحجملقياسمنحفض

.الحروفأحجامبعض

هذهبعضبنطها.72و6بينتتراوحالتيالمقاييصاستعمالأأكثرها

.أدناهمبينةالأحجام
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وحداتحسابفي،الطباعيالحرفحجميعرف

.المطبوعالحرفشكلارتفاعإلىبالرجوع،البنط

علىدائماتكوند،ث،ت،بمثلالقاعديةفالحروف

حروفاوتشملمرتفعةإمافهيالحروفبقيةأماالسطر.

البنطيوالمقياسم،،عمثلمنخفضةوإماط،أمثل

منالقائمالجزءأعلىمنالمسافةيعنىحرفيةفصيلةلارتفاع

منخفض،حرفمنالنازلالجزءأسفلمرتمإلىحرف

تتراوحالمعدنيةوالحروف.تنقصأوقليلاتزيدوقد

بنطية.وحدة012وبنطيةوحدات4بينمقاسسها

وأكثرالوز.أغلبفىالأحجامجميعتتوافرلاوعادة

بنطة.وحدة72و6بينيتراوحماهوشيوعاالأحجام

وحدة21حجممنهيالانتقرؤهاالتيوالحروف

بنطية.

النماذجمنقلي!منتجهزالضوئيةالحروفأغلب

وأتكبيراالنموذجفىالتحكميمكنإذ،الصغيرة

عمليةواثناءالتصوير.الةعدساتبوساطةتصغيرا

تنفيذفىالتحكميتمالمهبطبأشعةالتصويريالجمع

ذاكرةفىالختزنةبالأوامربالاستعانةالمطلوبالحجم

.الحاسوب

وألمانيا،وإيطاليافرنسامثل،الأوروبيةالبلدانبعض

وحدةمنقليلاأكبروهىالديدووحداتنظهامتعتمد

ال!مريكية.البنط

الخامسالقرنحتىقديماالناسدرج.تاريخيةنبذة

مأ044عاموفىباليد،الكتبنسخعلىالميلاديعشر

استعمالمنجوتنبرججوهاندسيدعىألمانىطباعتمكن

قطعاكانتالحروفهذه،للتحريكقابلةحروف

لأحدمنفصللشكلمخصصةفيهاقطعةكل،متفرقة

صينيطباعاخترعهاأن!مبقولقدالهجاء.حروف

لهايتحلمولكنأم،450عامحوالىشنغبييدعى

الانتشار.

يدوياالحروف)جمع(تصفيفعلىالطباعوندرض!

عشرالتاسعالقرنثمانينياتوفى.عام004يقاربماإلى

آلةباختراعمرجنتيلرأوتماريدعىألمانيحرفيقام

بعدوتجهيزهاالحروفقوالبلتجميعآلةوهىاللينوتيببم

منسولكلمنفصلةمعدنيةأطوالشكلفيتسبكأن

يدعىأمريكيمخترعقام،ام887عاموفي.الحروف

وكانتمونوتيب،سميتآلةبتطويرلانستونتولبيرت

زالوماسطور.فىمنفصلةالحروفوتصفيفبسبكتقوم

انظر:.والمونوتيباللينوتيبآلتيلستعملالطباعينبعض

المونوتيب.،اللينوتيب

واحدةاختراعتم،العشرينالقرنمنالأربعينياتخلال

وتحهيزهاالحروفبتصفيفتقومالتيالتجاريةالآلاتمن

الخمسينياتوفي.الضوئيةالوسائلعلىبالاعتمادللطباعة

للجمعآلاتالمهندسونطور،نفسهالقرنمنوالستينيات

تصفيففيأدائهابسرعةالسابقةالنماذجتفوتالضوئي

توصيلهابالإمكانصارعندماتفوقاأداؤهاوازداد.الحروف

يقومإذالأفراد،بهايقومكانبمهامللقيامبالحاسوب

التصفيفلالةأوامربإصدار،المثالسبيلعلى،الحاسوب

الهوامحق.علىنهاياتهاتعديلوكيفيةالسطور،لملء

شملتالتصفيفمجالفيأخرىتطوراتحدثت

التصفيفعمليةأثناءالكلماتصورتعكسآلات

)الكاثود(.المهبطأشعةأنبوبشافسةعلىالحاسوبى

إلىالحاسوبأجهزةمنمباشرةالحروفبثويتما

لغمفريةإشاراتشكلفىالطابعاتمنمتفرقةأنواع

هذهفبعض.الجودةمتفاوتخليطهووالنابخ.إلكترونية

منقطا،متعرجاويبدو،متدنمستوىعلىالحروف

يجعلهمماالجودةمنكبيرجانبعلىالآخروبعضها

أعتب.الطباعةمناسبا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تستخدمالتيبالكيفيةللإحاطةالطباعةمقالةانظر:

الطباعة.عمليةفيالحروففيها

بمنكولاس،جنسون؟الكهربائيةالطباعة:أيفئاانظر

بمالمائلةالحروفبمجون،باسكرفيلبمجوهانس،جوتنبرج

.الكتاببمالقولبة

عدىالقدرةأوالخاصةالمهارةهياليدويلأالحر!

تعنيقداليدويةوالحرفةيدويا.الألغمياءصنعفيالتفنن

وقد.البسطأوالانيةأوكالسلال،المفيدةالأشمياءصنع

الزينة،لأغراضالجميلةصئالأشسياءأيضاتعنى

،الرصاصبمعدنالمعشقالزجاجونوافذكالمجوهرات

هذهوبعض.الخشبيةوالمنحوتات،الجداريةوالمعلقات

بهأمكنالإتقانمنرفيعةدرجةإلىوصلتالحرف

انظر:.بالفنوندقةأكثرولتعريف.الفنونمنفئااعتبارها

الجميلة.الفنون

الأشمياءهى،الأرجحعلى،اليدويةالأعمالوأقدم

ذإالحجر.منحادةبآلةالبشربقطعهاقامالتيالخشبية

مالتوفيراليدويالعملعلىالتاريخقبلماإنساناعتمد

أليدويالعملوظل.الآلاتوجودلعدمإليهيحتاج

السنين.لالافالأشياءلصنعالوحيدالمصدر

الثامنالقرنمنامتدتالتيالصناعيةالثورةأحدثت

كبيرةتغييراتالميلاديينعشرالتاسعالقرنأوائلحتىعشر

أصبحفقدالأشياء،صناعةفىالمتبعةالأساليبفي

فائقةبسرعةالأشمياءصنعالالاتبحوزتهممنباستطاعة

الصناعيالإنتاجوقلل.يدوياالأفراديصنعهمماأقلوتكلفة



الكويتمنيدويةحردالخزفيةالمصنوعاتعلىوالتلوينالرسم

اليدويةالحرفمنتجاتعلىالإقبالفرصالجاهزةللسلع

منهاأكثرهواياتاليدويةالأعمالوأصبحت.المنزلية

ضرورية.ممارسات

الحرببعدثانيةمرةاليدويةبالحرفالاهتمامانبثق

الخمسينياتوبنهايةأم(.459-1)939الثانيةالعالمية

بالصناعةالناسمنكثيراهتمامتضاءل،العشرينالقرنمن

للساثالنمصالتشابهضيقهممصدركانإذ.الجاهزة

.الجاهزةللبضائعالفنيةالتصاميموغيابالتكرارسئموافقد

توسفيالعصافيرأقفاعىصانع
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السعوديةالعربةالم!طفياليدويةالحرفمنوالسجادالحصرصناعة

حرفمسمنلكثيرالفرصةسنحت،الاتجاههذامقابلفى

سوقلإيجاد،البلدانمنكثيرفي،اليدويةالصناعات

منتجاتهم.لترويجمتسعة

منتجاتعلىالغربفىدائمجماهيريإقبالهناك

نأكما.التقليديةبزخارفهالشرقيللسجاداليدويةالصناعة

وأشكالهااليدويةالصناعاتبهذهزاخرةالعربيةالأسوأق

فيالصدارةتحتلجلعهاممايوم،بعديوماالمتطورةالفنية

اليدوية.الصناعاتهذهمثل

السعوديةفى()العباءاتالبشوتعشاعة
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وثمة.والفضةالذهبصياغةاليدويةالحرفأقدمومن

المنسوجاتمثلأيضا،إقبالاوتلاقيببساطتهاتتسمحرف

المنسوجاتلزخرفةطريقةوهىالباتيكأعمالواليدوية

والمنحوتات،السلالوتضفير،الخيزرانوأعمالبالأصباغ

للصناعالورقيةالنماذجومبتكرات،الإفريقيةالخشبية

فياليدويةالصناعاتبمعارضمتوافرةأشياءكلهااليابانيين

بأصابعهيش!!خزاف

أثساءالرطبالصلصال

أداةعلىدورانه

لاسمتعرفميكايحكية

تون!.لميالحزافعحلة

الصناعمنتجاتبعضبجانبهايتوافر،العالمأنحاءجميع

الفخاروصانعىالصور،إطاراتصناعمنالمحليين

والنساجين.

الأعمالتدريسفىوال!طياتالمدارسأخذتوقد

بأنالتربويونواقتنعالمتزايد.الشعبىللاهتمامنتيجةاليدوية

منلكثيرتحتاجيدويةحرفةلإنجازاللازمةالممارسات

منالقهوةدلالصناعة

كثيرفىاليدويةالحرف

في.العرليةالمدنمن

صائولالالصورة

المملكةفيالعربيةالقهوة

السعودية.العربية
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كثيرفيالمتميزةاليدويةالحرفمنوالحصرالسلالوعشاعةتصميم

فيوالحصرللسلالصانعالصورةفيويظهر.العربيةالبلدانمن

السعودية.العربيةبالمملكةالشرقيةالمنطقة

فنيإتقانمنالجميلةالفنونتحتاجهبماالشبيهةالمقومات

التصميم.بأصولومعرفة

والجلودالخشباليدويةللحرفاللازمةالموادوتشمل

والخرزوالخيوطوالمنمسوجاتوالمعادنوالجصوالفلين

الممارساتمعظمتحتاجكما.والأصدافالغابوأعواد

الخياطةالاتأوالإبر،أوكالمطارق،الأدواتإلىاليدوية

،والمقصاتالسكاكينأوالزجاجقاطعاتأو،والمناسج

البلاستيكتشكيلمثلالحدشةاليدويةالحرفوتحتاج

صناعية.وتقنياتموادالنماذجوعمل

منللعديداليدويةالحرفمنمبتكراتهمالناسينجز

الإثارةتجلبكهوايةماحرفةبعضهمفيتقن:الأسباب

الفنيوالتعبيرالإبداعمنقدرعلىتنطويوقد.والمتعة

يحتاجونهاأشياءبصنعآخرونيكتفيبينما،الذاتعن

منالثالثبعضهميتمكنماوكثيرا.اليوميةحياتهمفي

بتسويقهايقومونفنيةأصالةذاتأدواتوتنفيذتصميم

فىالأطباءنصائحوتشتمل.الفنيةالمعارضفي

مساعدةوسيلةاليدويةالحرفاتخاذعلىالأحيانبعض

العاهاتأو،النفسيةالاضطراباتمرضىعلاجفى

البدنية.

الهواية.بمالشعبيةالحرفبمالمهنيةالمعالجةأيضا:انظر

(؟الصناعيةالثورةقبل)الحياةالصناعيةالثورةانظر:.الحر!

اليدوية.الحرفبمالشعبيةالحرف

ممتدكاتأومبنىحرقجريمةالمتعمدالحرق

الحردتىيرتكب،الحالاتبعضفىعمدا.أخرى

وتشعل.شاغلهأوالمبنىمالكمنللانتقامالمتعمد

يأاثارإخفاءأوالجنائيةالقرائنلتدميرأخرىحرأئق

فبعض،ذلكمعالسطو.أوالقتلمثل،أخرىجريمة

الهوسأوالتخريبعنتنتجالمتعمدالحرقحالات

لمحاشعالإلاعليهايسيطرلارغبةوهى،بالحرقالجنوني

الحرائق.

إلىالمتعمدالحرقيؤديحيث،البلدانمنكثيرفي

حتى،القتلجريمةارتكبقدالمتعمدالحارقيكون،الموت

الحرقإثباتالصعبومنأحد.قتلينوييكنلموإن

أيةتدمرأنيمكنالنارلأن؟الحالاتمعظمفيالمتعمد

جنائية.قرائن

بهاوالإطفاءالشرطةأقساممنفكثيريكن،مهما

التىالقضايافيالتحريعلىخصيصامدربونخبراء

التأمينشركاتأصبحتوقدالمتعمد.الحرقفيهايشتبه

عنالناتجةالخسائرتحملفىمتزايدبشكلراغبةغير

منالكثيردعاولقدفيها.شاملتحرإجراءيتممالمالحرائق

ضدتشدداأكثرقوانينسنإلىوالإطفاءالشرطةأقسام

المتعمد.الحرق

الحريق.منالوقايةأيضا:انظر

أيضاويعرفالمريء.فىبحرقةشديدإحساس!الحرق

عندمايحدثالقلبوحرقان.المعدةفمحرقةباسم

عندماأوء،المرياتجاهفيالحمضيةالمعدةمحتوياتتتحرك

القلبضحرقانعواروتبدأ.شديدةلتقلصاتيتعرض

ثم.القلبمنبالقربالصدرعظمةمقدمةأسفلعادة

يحدث،الأحوالبعضوفيالزور.تجاهالصعودفيتأخذ

الشبيهالرائقاللعابمنكبيرةبكمياتفجأةالفميمتلئأن

القلبحرقانيستمروقدا!لاء.زبدعليهمايطلقوهوبالماء

.ساعاتلعدة

عسرمنعديدةأنواعالقلبحرقانمايصاحبعادة

الشخصيتناولأنبعدمايحدثغالبافهولذلك.الهضم

وأالحادالمزاجذوووالأشمخاصساخنا،أومثلجاشرابا

بعدوخاصةالقلبحرقانمايعاودهمغالباالصحةمعتلو

وأالقرحةبداءوالمصابونالحواملوالنساء.وجباتهمتناول

وتستخدمأيضا.القلبحرقاننوباتتعاودهمقدالمرارة

بصورةالقلبحرقةآلاملتخفيفللحموضةمضادةأدوية

مؤقتة.

القرحة.بمالهفممسوءأيضا:انظر

.الحرقانانظر:.المعدةعحرقة
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فيماجسمموضعتغيرعنينتجحدثأوفعلالحرول

نأمالجسمويمكن.مطلقةوليمستنسبيةوهى،الفراغ

يكونبينماآخر،لجسمبالنسبةحركةحالةفىيكون

أنكهب،المثالممبيلفعلى.ثالثلجسمبالنسبةساكنا

القطار،سكةبجواريقفمابشخصوتمرقطارا،تركب

بالقطار،منجميعيرىكما،يراكسوفالشخصهذا

جواركإلىالجالسالشخصيراكبينما،حركةحالةفي

له.بالنسبةساكنابالقطار

فبينما.حركةحالةفيالكونهذامكوناتوكل

تتحركالأمرواقعفىفإنك،الصفحةهذهلقراءةتجلس

أنككمامحورها،حولتدورالأرضلأنعاليةبسرعة

إلىوبالإضافةالشص!.حولدورانهافيالأرضمعتدور

مجموعتناكواكبوباقيوالأرضالشمسفإن،ذلك

مجرتنامركزحولالعامالدورانفيمشتركةالشمسية

.الكونهذافيالمجرةحركةوفي

إليهتنظرالذيالجسموبينبينكالحركةفرقيسمى

بينما،سيارةتركبأنكافترضنافلو.الظاهريةالحركة

سوففإنك.سيارتكمنقليلاأسرعأخرىسيارةتتحرك

محدودةظاهريةحركةمتحركةكانتلوكماتراها

هي!يارتكتصبح،الحالةهذهوفى،لسيارتكبالنسبة

(.المرجعيالإطار)أوالإسنادإطار

أحدهمايسمىللحركةمهمانشكلانويوجد

خطوطفيالأجسامتتحركحيثالمسضقيمة،الحركة

تتحركعندماعادةالحركةهذهوتحدث.مستقيمة

علىتتمالتىالثانيةالحركةأما.طليقةحرةحركةالأجسام

تدفعوفيها،المتعرجةالحركةتسمىفإنهامتعرجمسار

.قوىبوساطةجانباالأجسام

الحركةخصائص

بالسرعة،الحركةمعدلإلىيشار.الاتجاهيةالسرعة

جسمسرعةمنكلاالاتجاهيةالسرعةتصفبينما

يتغيرولامنحنخطعلىسيارةتتحركوعندما.واتجاهه

بينما،ثابتةبسرعةتتحركالسيارةإنيقال،السرعةعداد

التعبيرويمكنيتغير.الحركةاتحاهلأنالاتجاهيةالسرعةتتغير

!اسبوح!اتالاتجاهيةوالسرعة،العسرعةمنكلعن

هذهومن.زمنيةفترةفىالمقطوعةالمسافةتوضحمتعددة

والسنتيمتر،الثانيةفيوالقدم،الساعةفىالميل:الوحدات

واتجاههالجسمسرعةمنكليكونوعندما.الثانيةفى

منتظمة.الجسمحركةإنيقال،ثابتين

الاتجاهيةاسرعةتتغيرعندماالتسارعيحدث.التسارع

فترةخلالالاتجاهيةالسرعةفىالتغيرهووالتسارع.للجسم

الثانية،فىالساعةفيالكيلومترمثل،بوحداتويمثل،زمنية

ه

واحدةتانية

!

ثانيتاد

الجسمبلغهالذيالمدىتقيسوالتىال!رعة،بلغةتف!يرالحركة

تتحركأعلاهالموضحةالسيارةكانتفإذا.معينةرميهلترةفيالمتحرك

ثاليتين.فيمترا3،للعتقدتكولىفإنهاالثالية،فىمترا15بسرعة

الثانية.فيالثانيةفياسشتيمترأو،الثانيةفىالثانيةفىوالمتر

الأولى،الثانيةفىالساعةفيكم3بسرعةسيارةتحركتفإذا

فيكم9وبسرعة،التاليةالثانيةفيالساعةفىكم6وبسرعة

مقدارهمنتظمبتسارعتتحركفإنها،الثالثةالثانيةفيالساعة

زأدتقدالسيارةسرعةوتكون،الثانيةفىالساعةفيكم3

الحركة.زمنمنثانيةلكلالساعةفىكم3بمقدار

الزمن،مرورمع،جسمسرعةفىالنقصويسمى

وهيالسيارةإبطاءذلكمثال.إبطاءأوسالباتسارعا

يكونأنويمكنالحمراء.المرورإشاراتمنتقترب

منتظمين.أومتغيرينوالإبطاءالتسارع

أسفلكرةدحرجةحالةالمنتظمالتسارعأمثلةوأحد

مساويةللكرةالمنتظمالتسارعقيمةتكون.مائلمستوى

الأولىالثانيةفيالكرةفيهاتتدحرجالتيالمسافةلضعف

الثانيةفيواحدامتراتتدحرجالتيفالكرة.الحركةمن

يمكنكما.م/ث/ث2مقدارهتسارعلهايكونالأولى

تصلالتىوالسرعةالكرةتقطعهاالتىالمسافةتحديدأيضا

المعادلة:منالمسافةوتتحدد.زمنيةفترةبعدإليها

2نس2-ف

هو)ن(،التسارعهو)س(،المسافةهى)ف(حيث

المعادلة:منإيجادهافيمكن)ع(السرعةأما.الزمن

نس-ع

،نسلكرةالمنتظمالتسارعقيمةكانتإذا،لذلك

سرعتهاقيمةوتكون،ثانيتينبعدم4قطعتقدتكونفإنها

الثانية.فيم4

قيمتهثابتبمعدلسيارةتسارعتإذا،وبالمثل

،أماث5ثوانخمسبعدسرعتهاتصبح،م/ث/ث3

بعدوتصئسرعتها.م5.37مسافةقطعتقدوتكون

.ام05قطعتقدوتكون،/ثم03ثوانعشر
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جسميسقطعندماأيضئاالمنتظمالتسارعويحدث

جاذبيةتعص،الحالةهذهوفيالهواء.فىحراسقوطا

لكرةفا.اثاثم9.8وييسامنتظمارعاتسالأرضا

ثانيةفيم9.4تقطعالأرضيةالجاذبيةتأثيرتحتالساقطة

الأمرحقيقةفيولكن.ثانيتينفيأم6.9وتقطع،واحدة

الهواء.مقاومةبسببالقدربهذاتماماالأجسامتسقطلا

يحل،الأرضيةالجاذبيةتسارعتتناولالتيالمعادلاتوفي

)س(.الرمزمحل)!(الرمز

)ف(الاندفاعيكون.الحركيةوالطاقةالاندفاع

)ع(،سرعتهفيمضروبة)ك(لكتلتهمساويامتحركلجسم

أيضالهتكوناندفاعلهالذيوالجسم،عك-فأي

الحركية،الطاقةغالباالطاقةهذهوتسمى.حركيةطاقة

الطاقةوتكون.حركتهبسببالناتجةالجعسمطاقةوهي

فىمضروئاكتلتهلنصفمساويالجصم)طح(ارركية

التالي:النحوعلىالعلاقةوتكتب.سرعتهمرلغ

2عكأ=طح

الصيغة:تصبحالجسماندفاعبدلالةتكتبوعندما

عالاندفاع2-طح

معطردئاتناسبامالجسمالحركيةالطاقةقيمةوتتنامسب

كم/أ..بسرعةتتحركالتيفالسيارة.سرعتهمربع

الحركيةطاقتهاأمثا!أربعةالحركيةطاقتهاتكونالساعة

الحركيةالطاقةفيالزيادةوهذه.الساعةاكم05سرعةعند

منخطورةأكثرالسرعةعاليةالأجسامتصادماتتجعل

يصطدموعندما.السرعةمنخفضةالأجسامتصادمات

وللاندفاع.للطاقةانتقاليحدثباخرمتحركجسم

التأثيرية.الطاقةالمتحركالجسممنالمنتقلةالطاقةوتسمى

كبيرةتأثيريةطاقةعاليةبسرعةالمتحركةللأجسامويكون

.أخرىبأجساماصطدمتإذا

فإن،الزمنمنلفترةالأجسامعلىقوىأثرتوإذا

زادوكلما.حركيةوطاقةأندفاعا،تكتسبالأجسامهذه

الحركية.الطاقةوقيمة،الاندفاعقيمةزادتالتأثيرزمن

اللاعبونشابع،والجولف،المضربكرةمثلرياضاتوفى

وقتأطولالكرةعلىالقوةتؤثربحيث،بمضاربهمالكرة

لهاويكون،أسرعالكرةتتحرك،لذلكونتيجة.ممكن

أكبر.حركيةوطاقةأكبراندفاع

الحركةعلىالاحلكاكيؤثركيف

فيتبطئأنهانلاحظ،الأرضعلىكرةدحرجناإذا

ظاهرةقوةوجودعدممنبالرغم،تقفحتىحركتها

هوالتوقفثمالتباطؤ،سببوالذيعليها.مؤثرة

أكثرمنالهواءويعتبر.الحركةمقاومةأي،الاحتكاك

هياكلتصنيعيتملذلكشيوعا،الاحتكاكأسباب

بسهولةتتحركحتىانسيابيبشكلوالطائرات،السيارات

الهواء.خلالأكثر

المساعدةالعواملمنيكونأنيمكنالاحتكاكولكن

،الأرضعلىيمشواأنللناسيمكنلافبدونه.الحركةعلى

أجسامربطأوبمسمارلوحينربطيمكننالاكما.ينزلقونبل

الذيالاحتكاكوجودفيإلاالحلزونيبالمسمارمعدنية

وأالسيارةكوابحعلىتضغطوعندما.الانزلاقمنيمنعها

.الإطاراتيبطئالذيهوالاحتكاكفإن،الدراجة

بجعلالاحتكاكتقليلنحاول،كثيرةحالاتوفي

فعمليةبعضها.علىأكثربسهولةتتحركالأجسامأسطح

بينالتشحيمزيتمثل،مادةوضعأو،الأسطحصقل

التيالأجساموتقوم.الاحتكاكمنتقللجامدينسطحين

،الكرياتومحمل،المرفاعمثلمحور،حولتدور

!دتجعلوهيكثيرا.الاحتكاكبتقليل،والبكرات

سهلا.،والسياراتالأسرةمثل،والكبيرةالثقيلةالأجسام

لنيوتنالحركةقوانين

الرياضياتعالماقترح،الميلاديعشرالسابعالقرنفي

وقد،للحركةقوانينثلاثةنيوتنإسحقالسيرالإنجليزي

منكبيرةمجموعةوصفمنالعلماءالقوانينهذهمكنت

فىسبقوهقدالعربالعلماءكانالحقيقةوفي.الحركات

العلومانظر:.الثلاثةالقوانينهذهمنواحدإلىالإشارة

)الفيزياء(.والمسلمينالعربعند

حالته،علىيبقىجسملم!كل:ونصه.الأولالقانون

خطفيمنتظمةبسرعةالحركةأوالسكونحيثمن

نأيعنيوهذا."لمحالتهمنتغيرقوةعليهتؤثرلمما،مستقيم

قوةعليهتؤثرلمماساكنايظلسوفالساكنالجسم

القصورمبدأالأولنيوتنقانونعلىويطلق.تحركه

عنتعبرالتيالمادةخاصيةالذاتيوالقصور.الذاتي

استمراريةاومتحركا،الجسمكانإذاالحركةاستمرارية

الجسمحركةتغيرالتىوالقوىساكنا.كانإن،السكون

وكلما.لهالذاتيالقصورعلىأولأتتغلبأنعليهايجب

تحريكبمكانالصعوبةمنكان،كبيرةالجسمكتلةكانت

قياسفيالذاتىالقصورويفيد.سرعتهتغييرأوالجسم

الذاتي.القصورانظر:.الأجسامتحريكصعوبة

فيالمتولدالتسارعلم"شناسب:ونصه.الثانيالقانون

بذلكوهواتجاههالم!.فىويكون،لهالمحدثةالقوةمعالجسم

ويعتمد.عليهقوةتأثيرعندلحركتهالجسمتغييركيفيةيصف

الجسم.وكتلة،المؤثرةالقوةمقدارعلىالحركةتغييرمقدار

والعكس،الجسمحركةتغييرمقدارقل،الكتلةزادتفإذا

ففيولذا.الجسمعلىمعينةبقوةالتأسرعندوذلكصحيح

الجسمحركةتغييرفإن،جسمينعلىنفسهاالقوةتأثيرحالة
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علىأيضاأصانيانيوتنقانونوينصأكثر.يكونوزناالأقل

جسمدفعفإذااتجاهها،فىدائمايكونمعينةقوةتأثيرأن

الاتجاهوليسالاتجاههذافىتححركفإنهمثلا،،الغربصوب

التالى:النحوعلىالثانينيوتنقانونويكتبالمضاد.

تك-ق

)ت(و،ال!ضلةو)ك(،المؤثرةالقوةهي)ق(حيث

حركةلوصفالعلاقةهذهالعلماءويستخدم.التسارع

.الأجسامجمئأنواع

إحداثفيالقوىتتسبب،الثانىنيوتنلقانونوتبعا

أطلقشخصاأنلنفترضر.الأجسامحركةفيتغييرات

قانونفحمسب،أفقياتجاهفىبندقيةماسورةمنرصاصة

خطفىالحركةفىتستمراشصاصةفإن،الأولنيوتن

الأرضجاذبيةولكن،قوىعليهاتؤثرلمماللأبدمستقيم

هذايحدث.الأرضنحووتسقطهاالرصاصةعلىتؤثر

في،أسفلإلىالرصاصةتجذبالجاذبيةقوةلأنالسقوط

الحركة.اتجاهعلىعمودياتجاه

سم!!فوقم9.4ارتفاعمنأفقياالرصاصةأطلقتإذا

الجاذلية،بوساطةتتسارعسوفالرصاصةفإن،الأرض

يستغرقهالذيالزمنوهو-واحدةثانيةلعدبالأرضموتصصاإ

.الأرضنحوحراسقوطانفسهالارتفاعمنساقطجسم

لإصابةمعينمدىوالمدافعللبنادقحدد،الجاذبيةوبسبب

قليلاأعلىاتجاهفىاشصاصاتتطلهتأنيجبكما،الهدف

.السقوطمسافةولتعويضالمدىلزيادة

فعلردفعل"لملكلأنهعلىينص.الثالثالقانون

ممبيلفعلى.لملمالاتجاهفىأصهومضادالمقدارفيلهمساو

أثناءالصاروخمحركمنالغازاتتتسربعندما،المثال

حركةتتسبب.أعلىإلىيدفعالصاروخفإن،الإقلاع

الصاروخيدفعفعلردتوليدفيأسفلإلىالمندفعةالغازات

علىالتغلبمنالصاروخالفعلردويمكن.أعلىإلى

أخرىأمثلةوتوجدالفضاء.إلىوالصعودالهواء،مقاومة

منرصاصةانطلاقفعند.الثالثنيوتنقانونعلىكثيرة

البندقيةوايىتداد،الفعلهوالرصاصةإطلاقيكون،بندقية

نتيجةالغازتمددعنكلاهماوينشأ،الفعلردهوالوراءإلى

رذاذاتحاهفيالعشبمرشاتدورانكذلكالبارود.تفجر

المضاد.الاتجاهفيالماء

درعلىالتعرفبمكانالصعوبةمنيكونأحيانا

شإننا،الكرةترتدتم،حائطنحوكرةتقذففعندماأغعل.ا

هناكولكنالمضاد.الاتجاهفىشحركالحائطنرىلا

وإذا.الحائطمنضربتالتيللمساحةصغيرةحركة

فيتتحركالأرضيةال!صةفإن،الأرضمنالكرةارتدت

فإن،للغايةكبيرةالأرضكتلةلأنولكنالاخر،الاتجاه

نميزها.أننستطعولاجداضئيلةتكونالحركةهذه

اقترحت.نيوتنقوانينعلىأدخلتتعديلات

القانونفيخاصةوبصفة،نيوتنقوانينفىتعديلات

فيأينشتاينألبرتالمولدالألمانيالفيزيائيبوساطة،الثانى

كتلةأنإلىأينشتاينتوصلفمثلا،.الحالىأغرنابداية

نويتهعلىبناءسرعتهتغيرمعتتغيرأنيمكنالجسم

أهميةذايكونالتأثيرهذاولكن.الخاصةالنسبيةالنظرية

وهيالضوء،سرعةمنالقريبةالسرعاتعندفقط

النسبية.:نظرا.ك!ا/الثانية992)297

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الساقطةالأجسامقوانينكالاحشكط

القوةالألديةاالحركةآلة

تىالذالقصوراألرت،ي!يستشاأ

فعةالدالقوةاالحيروس!صب

وحةلكارةالحرا

الموحاتالاتجاهيةانسرعة

سحقإالسيرليوت!،الطاقة

والمسلميراعر!اعندالعلوم

الأبدية.الحركةآدةانظر:.الأبديةالحركة

سامي.محمود،الباروديأنظر:الإحياء.حركة

يؤكدالغرببلادفياتجاهالئصرائيةإحياءحركة

وانتشرت.المبادئعلىوليسالفرديةالدينيةالخبرةعلى

لهذاالألمانيينالأتباععندوبخاصةأوروبا،فىالحركةهذه

الفرقإحدىوعند،الورعإلىالداعىالمذهب

.الميلاديعشرالثامنالقرنخلال،الإنجليزيةالبروتستانتية

دينيةحركةأولبدأت،الأمريكيةالمتحدةالولاياتوفي

الميلأدي،عشرالثامنالقرنمنالثلاثينياتفينصرانية

الأولىالحركةهذهوكانت،الكبرىالصحوةباسموعرفت

عادةترتبطوكانتالإحياء،عحوةمجالفى

دينية.خدماتوتقديم،حدوديةمخيماتفيبالاجتماعات

كانت،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفوخلال

والبروتستانتية،المعمدانية،الدينيتانالرئيسيتانالطائفتان

وكانت.الحركةطقوسأعضاؤهمايمارلراللتينالجماعتين

الوقت.ذلكفيالعاملةالطبقةبينوشائعةعلنيةاجتماعاتهم

العشرينالقرنوبداياتعشرالتاسعالقرننهايةومع

التيالناميةالمدنإلىالحركةأفكارالمنصروننقل،الميلاديين

عشرالتالمحالقرننهايةوفي.الصناعىالتطورشهدت

بيلييدعلىالعالميالصعيدعلىالحركةانتشرت،الميلادي

.جراهام

عشرالثامنالقرنفيوقعنشاطالإلغائدةالحركلأ

تجارةلإنهاءالاوروبيةالدولفىالميلاديينعشروالتاسع
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والولاياتبريطانيافيالإلغائيالنشاطمعظمحدث.الرق

تعملللرقالداعيةالحركاتظلتلكن،الأمريكيةالمتحدة

أيضا.الأخرىالغربيةالبلادبعضفي

حركةلإنهاءبريطانيافيالإلغائيةالحركةنشطاءعمل

بصورةيستخدمونالذينالعبيدوتحريرالعالميةالرقتجارة

العبيدمنقلةكان.البريطانيةالمستعمراتفيواسعة

يستخدمونالعبيدظللكننفسها،بريطانيافييسخرون

تحارةوبفعل.البريطانيةالممستعمراتفيواسعةبصورة

هناومن.طائلةثرواتتكوينالكثيروناستطاع،الرقيق

منالمنشقينمعبريطانيافيالرقيقتجارةضدالحركةبدأت

القرنوسبعينياتستينياتفيوذلكولكسس،جونأمثال

نأكماللعبيد،الحريةبأسبابارتقىوالذيعشرالثامن

وخاصة،اللإصلاحيينبحركةالمعروفةالدينيةالحركة

بريطانيا،فىالحملةإرساءفيكبيردورلهاكانالكويكرز،

الرقيق،تجارةإلغاءبقصدجمعيةأم787عامأسسوافقد

بريطانيا.فيالحركةدعائمالجمعيةتلكأرستوقد

،الرقضدوألالتماساتأعرائضامنكثيرعممت

أرسلتبريطانيا.جمئأنحاءمنالتوقيعاتآلافوجمعت

وكان.الاسترقاقعلىاحتجاجاالبرلمانإلىالتوقيعات

ويلبارفورس.وليمهوالبرلمانداخلللحركةالرسميالمتحدث

منالتسعينياتبدايةفيالرقفمدالحملةأصبحت

بريطانيا،فيرئيسياموضوعاالميلاديعشرالثامنالقرن

فيالرقتجارةيلغيالبرلمانفيام708عامقانونوأجيز

المستعمراتفيحالهاعلىبقيتالرقتجارةلكنبريطانيا.

التاسعالقرنمنالعشرينياتمنتص!وبحلول،البريطانية

بريطانيا.فيالرقتجارةلإلغاءالحملةنشطت،الميلاديعشر

المستعمراتفيكبرىعبيدثوراتثلاثهناككان

مأ681عامفيباربادولر:الغربيةالهندبجزرالبريطانية

.ام831عامفيوجامايكاأم823عامنىوديميرارا

جدأقويةبريطانيافىالرقيقتجارةضدالحركةكانت

وفي،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالعشرينياتمرعلى

البرلمانفيصدرقانونمشروععلىوتأسيسئاأم838عام

المستعمراتفيعبدمليونأرباعثلاثةفإن،أم833عام

نهائيا.تحريرهمتمالبريطانية

المتحدةبالولاياتالرقيقتجارةضدالحركةبدأت

فىالكويكرزأدانالاستعمار.حقبةإبانالأمريكية

الميلاديعشرالسابعالقرنمنالثمانينياتخلالبنسلفانيا

قادةمختلفالرقوأدان.أخلاقيمنطلقمنالاسترقاق

الميلاديعشرالثامنالقرنبنهايةالأمريكيةالثوريةالحركة

.هنريوباتريكجيفرسونتوماسومنهم

عامانشئتالتيالأمريكيالاستعمارجمعيةقادت

التاسعالقرنأولفىال!مشرقاقعلىاحتجاجاتأم817

العبيدتبعثأنالجمعيةهذهوحاولت.الميلاديعشر

الغربيالساحلعلىيقعبلدوهيليبيريا،إلىتحررواالذين

وليمايإلغاءجماعةعضوبدأ،أم822عاموفىللإفريقيا،

عاموفي)المحرر(،ليبريترصحيفتهإصدارقاريسونلويد

الجمعيةساندتللعبيد.الفوريةبالحريةنادىام،831

حملةأم833عامتأسعستالتيالرقلمقاومةالأمريكية

العنيفة.قاديسون

لوكريشيانظمتفقدمهم،بدوركذلكالنساءقامت

لمناهضةمجموعاتقريمكييهوأنجليناسارةوالأختانموت

الأحرارمنكثيرونالتحق.الناسفيوخطبن،الاسترقاق

فيجديدةمرحلةالحركةودخلتالإلغاء،بجماعةالسود

وأسسوا،بالسياسةقادتهابعضعملحينأم084عام

الحرية.حزب!

رقيقمالكوهو-بكنتاكيالمولودبيرنيجيمسرشح

وعامأم084عامفي:مرتينالحزبعنالرئيسلمنصب-

.أم484

الحرةالأرضحزبفىمهماعنصراالإلغائيونأصبح

الجمهوريالحزبالإلغائيينمعظملمساندوقدام848عام

.ام485عامبعد

مأاسمياسيةالحلبةداخلأكانواسواءالإلغائيونظل

فىالعبيدساعدواحيث،سعيهمفينشطينخارجها

كندا.إلىأوالحرةالولاياتإلىالهروب

سنةالأهليةالحرببدأتأنبعدالإلغائيوندعا

حررحينابتهجواقدوكانوا،الوحدةموضوعإلىم1186

عامينايرأولفيالعبيدتحريروثيقةلنكولنأبراهامالرئيس

ألغى.الجنوبأنحاءمعظمفيالعبيدحريةمعلناأم،863

عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتلدستورعشرالثالثالتعديل

وعرضها.البلادطولفيالاسترقاقأم865

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

رسلجيمس،لوويلسوجيرنر،تروثكويسحىحونآدمز،

هارييتمارتيو،لرقامينبنجانكر،لا

الميثوديستبيتشرهارييتستو،حون،لراون

جون،ولكصالكويكررهاري!،تبماد

أينشتاين،؟روبرت،براونانظر:.البراوئيةالحركة

الهندسية.المتكررة؟المعلقالمزيج،ألبرت

المنظمةالحركاتاخرإحدىالهئدقحرير!حركة

الهند.منالبريطانيينلطردالهنودالوطنيونبهاقامالتي

أصدرتهالذيالهندتحريرقرارباسمالحركةوسميت

عامأغسطس!فيبومبايفيالهندعموممؤتمرلجنة

.أم429
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ماسةحاجةشيصارتقدالمتحدةالمملكةوكانت

لمساعدةأم(1459)939الثانيةالعالميةالحربخلال

ت!طللممهمةبعدولكن.اليابانىالغزوردشيلهاالهند

الهنديالمؤتمرقرر،السياسيةالخلافاتلحسمبالنجاح

اكبريطاني!تطردهوالأم!!عليهيعلقماخيرأنالوطني

الهند.منكاملبشكل

مقاومةحملةشنالهندتحريرقرارإصداربعدوتقرر

موهسداسقيادةتحتوذلكالبريطاني!ت،ضدمعلبية

غانديعلىالقبضإلقاءإلىالبريطانيونوسارع.غاندي

الوطني!!التحركهذاوصدمالهنود.القادةمنوغيره

السلطةرموزعلىهجماتشنإلىودفعهمالهنود،

البريد.ومكاتبالشرطةمراكزمثل،البريطانية

لجأتحيث،ضاريةبصورةذأ-كعلىالحكومةردت

إلىلجأت،ال!حيانبعضوفي،الغراماتوفرضالجلدإلى

ثة،الحرقمعتمماوسرعان،المتظاهرينعلىالنارإطلاق

واتقادها.الوطنيةالمشاعرعمقمدىأظهرتلكنها

تاريخ.،الهند:أيضاانظر

الإصلاحأجلصتقامتحمدةالتقدميةالحركة

المتحدةالولاياتفيوالاجتماعيوالسياسيالاقتصادي

عاميمابينبأسرهاالامةسادالذيالعامالكسادأثناءوبدأت

الولاياتدخلتحينماالحركةوانتهت.أم798وأ398

تحولوعندئذ.ام719عامالأولىاالعالميةالحربالمتحدة

.الحربإلىالإصلاحمنبأنظارهمالأمريكيون

القرنفيكبيرانمواالمتحدةالولاياتفيالصناعةنمت

السرلثيأضصنيعاهذاتسببر،الميلاديعشرالتاسع

أغاسدةاوالسياساتالتجاريالاحتكارمشاكلوجود

العملوظروف،الازدحامالشديدةالشعبيةحياءوالأ

القرنمنالأخيرةالحقبةوفى.والمناجمالمصانعفيالقاممية

ساعدالشسرين،القرنوأوائلالميلاديالتاسئكشر

منأضخفيفاإلىتهدفقوان!تا!متحداثفيالمصلحون

أطلقواقدالمصلحونهؤلاءوكان.المشكلاتهذهوطأة

.أم509عامغضونشىالتقدمييناسمأنفسهمعلى

ومستوىالمحليالمستوىعلىعظيمتأثيرلهموكان

للإصلاحالمعارضةكانتحينالحركةبدأتحيث،الولاية

الكونجرستبنىفقد،ذلكومع،القومىالمستوىعلىقوية

الرئيسية.أضقدميةامعاييرهمبعضبالفعلالأمريكي

إلىالتقدميةالحركةأدت.الاقتصاديةالإصلاحات

منوسلسلةللأعمالالحكوميةالتنطماتزيادة

صدق،أم098عامففي،الضريبيةالإصلاحات

للاحتكارالمضادشسيرمانقانونعلىالأمريكيالكونجرس

التيالصناعيةالاحتكاراتحظرتموبموجبه،الشركاتبين

لأنفوريتأثيرأصقانونالهذايكنولم،المنافسةمنتحد

إصدارعلىالتقدميونفعمل،مبهمةكانتاللغويةصياغته

التجاريةالممارساتأوالا!شغلاللمنعقوةأكثرقانون

مفوضيةالكونجرسأسس،أم419عاموفي.الخاطئة

القانونية.غيرالتجاريةلمئالممارساتالغ!يدراليةالتجارة

ينبنيالضرائبمنكثيركانأضقدميين،احةحروقبل

ملكياتهمالأغنياءبعضأخفىولكن،الملكيةأسالرعلى

الضرائبيدفعواولم،الحكومةعنأسشداتواالأسهمامن

الضرائبتعتمدبأنالتقدميونأصبطا،السببولهذاعنها،

عاموبحلول.الملكيةعلىاعتمادهامنأكثرالدخ!!على

إصدارمنالأمريكيةوسكنسنولايةتمحمت،أم119

الكونجرسسنعامينوبعد.أصدخلالضريبةقانونأول

الولاياتفيدائمةفيدراليةدخلضرلمحبةالأوا!تشريعا

الأمري!جة.المتحدة

مديريمنبعضكان.السياسيةالإعحلاحات

يسيطرون،الفاسدةالذمذويمنأحسياسيينواالأعمال

،بالمدنوالمحلياتالولاياتحكوماتمنكثيرعلى

الحقبةفيولكنبمالاقتصاديةالإصلاحاتوقفوحاوأ!ا

العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنمنالأخيرة

للمناصبالوصولمنالتقدميينمنالعمدتم!شالميلاديين

كليفلاند،منجونسونتومهؤلاءومن،المدنمنعددفي

ولقد.وغيرهماأوهايوبولايةتوليدومنجونسنوصامويل

خدماتوفيالقانونتنفيذفىالفسادإنهاءفىشرعوا

التقدميونوعمل.بالمدنالأخرىاوالخدمات،أعاماالنقل

،أم309عاموبحلول.للناخبيناسمياسيةالقوةزيادةعلى

قانونعلىتصدقمدينةأولأنج!وسلوسأصبحت

منصبهمنالشخصخلعحقأضاخب!تايعطهيالذيالإقالة

المنصب.شغلهفترةتنتهيأنقبل

عددوخول.اسمياسيةالقضاياالولاياتح!صماتتبنت

مدينةكليجعلالذيالمحليالحكمحة!لمدنهاالولاياتمن

ساوثأصدرت،أم898عاموشىبنفسها.أمورهاتدير

وبموجبوايرستفتاء.المبادرةوهي،الود!يةقوان!تأولداكوتا

موافقةدونتشريعاتيسنواأنأطناخب!تيمكنالقانونهذا

حقللناخبينخولفقدالاستفتاءقانونأما.أصلايةامشرعى

ولايةوقامت.الولايةمشرعوسبماهاالتيالقوانيننقضر

قانونأولبتبنيل!فلوتروبرتالحاكمبزعامةومم!ضسن

وسمح،أم409عامالمباشرةالاوليةللانتخاباتفاعليةذي

كلكانذلكوقبل.المرشحينبتعي!تللناخبينالقانونهذا

المرشحين.لاختيارأطمندوب!نمؤتمرايعقدسياسيحزب

الفيدراليالمستوىعلىالسياسيةالإصلاحاتأما

لدلمستورعشرالسابعالتعديلشملفقد،الأمريكيةاللأمة

عامصدرالذيالتعديلهذاونص.المتحدةالولايات
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لاختيارالمباشربالانتخابالشعبقيامعلىام139

لكلالمشرعونكانذلكوقبل،الشيوخمجلسأعضاء

الأمريكي.الشيوخمجلسأعضاءينتخبونولاية

فيتحسيناتللتقدميينكان.الاجتماعيةالإصلاحات

منالعديدأصدروبفضلهمللفقراء،العملوظروفالمعيشة

الازدحامحدةلتخفيفللإسكانمنظمةقوانينالولايات

أقامالأحياء،هذهبعضوفي.المدنمنالفقيرةالأحياءفى

فيهايتقابلالاستقرار،مساكنتسمىمراكزالتقدميون

تحسينعلىللعملالفقيرةالأحياءوسكانالمصلحون

بهالمركزالمرأكزهذهأشهرومنالأحياء،هذهأحوال

عامستاروألينأدمزجينأسسهالذيشيكاغوفيهوس

الاجتماعيين.الاختصاصيينمنوهما،أم988

والعمالالموظفونعمل،والمناجمالمصانعمنكثيرفي

امنة.غيرالاتتشغيلفيمنخفضةبأجورطويلةساعات

تفرضللولايةقوانيناستحداثعلىالتقدميونوساعد

أحقيةالعاملوتعطي،المصانعفيالسلامةاحتياطات

كما،العملفيتحدثالتيالإصاباتعنالتعويض

للأجور.أدنىحداالولاياتبعضحددت

الكتاببعضقام،الميلاديالعشرينالقرنأوائلوفى

المظالممنكثيربتعريةالفضائحعنبالباحثينالمعروفين

الأمريكية.المتحدةالولاياتفىواسمياسيةالاجتماعية

.عديدةإصلاحاتاستحداثعلىهذاعملهموساعد

أبتونريس،جاكوبالفضائحعنالبحثكتابقادةومن

ستيفنس.سنكلير،ولنكولن

فىالتقدميونينجحلم،إنجازاتهممنالرغموعلى

مؤثر،بشكلالكبيرةالتجاريةالشركاتجماحكبح

مننمطاوأوجدوا،المظالمكشفوافقد،ذلكومع

فيالتاليةالإصلاحلحركاتألمساساأصبحالإصلاح

العشرين.القرن

تافت،ثيودور،،روزفلت؟جينآدمز،:أيضانظرا

تاريخ.،المتحدةالولاياتهوارد،وليم

العقل،عصر،الأدب،الألمانيانظر:التئوير.حركة

(.العقل)عصرالأدب،الفرنسى

المدنيةالحقوقانظر:المدئية.الحقوقحركة

(.المدنيةالحقوقتحقيقأجلمن)الحملات

حركةيوليومنوالعشرينالسادسحركة

فولهينسيوبالدكتاتورالإطاحةاستطاعتكوبيةلممياسية

بقيادةثوريةمجموعةبالحركةقامت.ام959عامباتيستا

عامالحركةعلىالاسمهذااطلقوقدكاسترو.فيدل

ثكناتضدناجحغيرهجوماكاستروقادعندماأم539

فيالحركةكاسترووأسس.كوباديسانتياجوفىللجيش

لتدريبالمكسيكإلىذهبذلكوبعد،أم9ء5عام

ما569ديسمبروفى.العصاباتحربعلىالمجموعة

فينشاطاتهمقاعدةوجعلواكوباإلىالمجموعةعادت

لكاستروالشعبيالتأييدوازدادمايسترا.سييرأجبالمنطقة

حركةوانضمتأم،589و5791عاميخلال

المعارضةالمجموعاتإلىيوليومنوالعشرينالسادس

ينايرأولفيالبلادمغادرةعلىباتيستاوأجبروا،الأخرى

للبلاد.حاكماكاسترووصار.أم959

كوبا.،لفيدسترو،كا:أيضانظرا

تعملسريةحركةيعنيسياسىتعبيرالسر؟الحر!

العسكريالاحتلالقواتلطردأومابلدحكومةلقلب

القدممنذالسريةالعملأساليباستخدمتوقد.منه

الحربخلالالفاعليةمنعاليةدرجةإلىوصلتولكنها

قامتالوقتذلكومنذام(.-459ا)939الثانيةالعالمية

منالعديدقلبأجلمنسريةشيوعيةتنظيمات

الثانيةالعالميةالحربمنالمتقدمةالمراحلوفى.الحكومات

سرية!جموعةهتلرأدولفاستخدم،الخصوصوجهعلى

الخامس.الطابورانظر:.الخامسالطابورعليهاأطلق

وأثناءقبلالأقطارمنالعديدداخلالألمانالعملاءوعمل

والدعايةالتجسسالعملاءواستخدملها.الألمانيالغزو

المعنويةالروحولتدميرالألمانيةالقضيةلخدمةوالتخريب

المغزو.للقطر

كانتما،بقطرالهزيمةالألمانيلحقأنبمجردلكنه

العملياتبإعاقةتقومالقطرهذالمواطنيالسريةالعمليات

منكلفىونمتالسريةالحركاتنشأتوقد.الألمانية

ويوغوسلافياوالنرويجوالدنماركوهولنداوبلجيكافرنسا

هذهأزعجتوقد.كافةالأخرىالمهزومةوالمناطقالسابقة

الحديديةالسككخطوطفجرتإذ،الألمانالحركات

غيرالصحفبتوزيعقامت،كماالمصانعوخربتوالجسور

وبجمعالحلفاءرجالمنالمحاصرينوبانقاذبهاالمسموح

القيمة.العسكريةالمعلومات

،العصاباتحرب،الثانيةالعالميةالحرب:أيضاانظر

.الموالون،حركةعضاءأ،الماكي

اكتسبتأمريكيةسياسيةحركةالشعبيةالحركة

وأيد.الميلاديعشرالتاسعالقرنتسعينياتخلالقوتها

التنطممنوالمزيدالماليةالخصصاتزيادةالشعبيون

اعتقدواأخرىعديدةتغييراتبجانبللتجارةالحكومى

ذلكإلىوبالإضافة.والعمالالمزارعينتساعدسوفأنها
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دعمأجلمنالإصلاحاتمنالعديدإلىالشعبيوندعا

الحركةزعماءمنالعديدوكان.للناخبينالسياسيةالقوة

بالخطبالجماهيرمشاعرألهبوامتحمسينأشخاصاالشعبية

الحماسية.

البرامجلوصفأعمبصفةشعبيكلمةوتستحدم

إلىتنحازالتيتلكوخاصةللشعبي!ت،السياسيةوالخطط

أضاس.اعامةجانب

فىالمزارعينبينالشعبيةالحركةولدت.الحركةأصل

فحلالوغربها.وجنوبهاالمتحدةالولاياتغربيأواسط

عانىالميلاديعشرالتاميعالقرنوتسعينياتثمانينيات

نفقاتوارتفاعالمحاصيلأسعارانخفاضالمزارعونأولئك

الحديديةبالسككالنقلأسعارارتفاعوسمبب.الإنتاج

بينعميقااستياءالمقرضونشقاضاهاالتيالفائدةوأسعار

تجمعاتشكلت،المعضلاتلهتهوللتصدي.المزارعين

المزارعين.اتحاداتالمزارعين

منمزيدطر!إلىالحكوماتالمزارعيناتحاداتدعت

النقديةالأوراقطبعزيادةخلالمنإماالتداولقيدالنقود

وأطلق.الفضيةالمعدنيةالعملةمنمحددغيرمقدارسكأو

واعتقدالحرةالففةاسمهذهالعملةسكممياسةعلى

علىيساعدهمسوفالعملةحجمزيادةأنالمزارعون

المزارعونوكان.لمحاصيلهمأعلىأسعارعلىالحصول

وأالحديديةالسككتنظمأنالحكومةمنأيضايرغبون

الأهدافالمطالبهذهوأصبحتتماما.عليهاتستولى

الشعبية.للحركةالرئيسية

اتحاداتاجتمعتأم،198عامفي.الشعبحزب

فىوالإصلاحيةالعماليةالتنظيماتمنبمندوبينالمزارعين

حزبتكوينحولالاجتماعوجرىوأوهايوسنسناتي

والتنظيماتالاتحاداتهذهوشكلتجديد.سياسي

فىالشعبىالحزبعادةيسمىكانالذيالشعبحزب

.الاجتماععلىعايممضيبعدميسوريفيلويسسان

ايوا،منويفر،جيمسالحزبرشحأم،298عامفي

لمنصبفرجينيا،منفيلد،جيمسرشحبينماللرئاسة

إلىالمرشحينلهذينالحزبيالبرنامجودعا.الرئيسنائب

وخطوطالحديديةللسككالحكومةوملكيةالحرةالفضة

السياسية.الإصلاحاتمنالعديدوإلى،والهاتفالبرق

علىحصلاولكنهما،الانتخاباتفىالمرشحانيفزولم

رئاسيا.انتخابياصوتا22وشعبيصوتمليونمنأكثر

الأمريكي.للكونجرسالشعبيينمنتسعةانتخابوتم

وليمالديمقراطىالحزبرشح،ام698عامفي

وتضمن.الرئيسلمنصبنبراسكا،من،برايانجينينجز

.أخرىشعبيةومطالبالحرةالفضةالانتخابيبرنامجه

ولكنهبرايانتأييدفيالديمقراطيينإلىالشعبيونوانضم

حزبنجموبدأ.الجمهوريينمرشحماكينلىوليمأمامخسر

.أم409عامفيتمامااختفىثمومنالأفولكطالشعب

الشعبحزبأنمنالرغمعلى.الشعبيةالحركةتأثير

أهدافهمنالعديدتبنتالتقدميةالحركةأنإلا،تلاشىقد

التقدمية.الحركةانظر:بعد.فيماقانوناأصبحتالتي

للشيوخالمباشرالانتخابالأهدافتلكوتضمست

يقترحعمليةوهيوالاستفتاء،والمبادرة،الأمريكيين

بينومن.عليهويقترعونقانونابموجبهاالناخبون

الدخلضريبةالشعبيونأيدهاالتىالأخرىالإصلاحات

مماأكبرضرائبالعاليةالدخولعلىتفرضانتىالمتدرجة

العمليومتحديدإلىبالإضافة،المنخفضةالدخولعلى

.ساعاتبثماني

السياسىلوصفاليومغالباشعبىكلمةوتستخدم

إلىمباشرةويلجأ،الحزبزعماءيعارضالذيالأمريكي

الشعبيينيسمونمنمعظمويأتىللتأييد.طلئاالجماهير

السيامميونإليهموينظر،الريفيةالمناطقمنالجدد

دخلاء.بوصفهمالتقليديون

التيالفلسفاتذويمنالزعماءمنالعديدووصف

الذينهؤلاءبينمن.الشعبيينبوصفشديداتبايناتتباين

كارتر،جيمىالرئيسالستينياتمنذالصفةهذهحملوا

وجورج،الجنوبيةداكوتامنمكجفرنجورجوالسناتور

.همفريهيوبرتالرئيسونائبألاباما،حاكموالاس

إجناتيوس.،دونللى:أيضانظرا

الناسحركةإلىيشيرعامتعبيرالمرور!حر!

المرورحركةالمقالةهذهتعالجآخر.إلىمكانوالبضائمن

منأخرىأنواعلمناقشة.العامةوالطرقالشوارععلى

فييوجد.والمواصلاتالنقلانظر:المرور،حركة

يبينإذ،أخرىدولةأيةمنأكثرطرقالمتحدةالولايات

معدلويصل.كم000/004/6منمايقربطولها

يقربماالسنةفىالأمريكيالمسافريقطعهاالتىالمسافة

نحوالهندفىويوجدأكم.0/084من

نحوأسترأليافيويوجد،الطرقمنكمألأ055و...

يستخدم،العالمبلدانمعظموفىكم.0008532

،البلدانبعضفيولكنالطرقمناليمنىالجهةالسائقون

يستخدموبريطانيا،والفلبينواليابانوالهندأسترالياومنها

.اليسرىالجهةالسائقون

المروربحركةالمتعلقةالمشاكل

البلدانمنالكثيرطرقعلىالعسياراتملايينإن

والمساء،الصباحوفيالمرور.لحركةعديدةمشاكلتسبب

.بالسياراتالغالبفيالشوارعتغص،الذروةلمساعة
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غيرتكونماغالباالمدنبنتربطالتيالرئيسيةوالطرق

طرقوأنشئتفيها.الازدحاملشدةنظراامنةوغيرمريحة

اتساعا،الأقلالشوارعمحللتحلللسياراتلممريعة

بصيانتهاالمسؤولونويقوم.العامةوالطرق،العاديةوالطرق

.الازدحامحالاتمنللتخفيفالدوامعلىوتحسينها

مثقلةالصغيرةالمدنمنالكثيرفيالرئيسيةوالشوارع

الصعبمنيجعلمما،طريقينبنتصلالتيالمروربحركة

اخر.إلىمكانمنالتنقلالمحليينالسكانعلى

وتساعدالضغطتخففالفرعيةالوقأننجدلهذا

يجدأنالصعبومن.المحليةالتجاريةالحركةتنشيطعلى

الكبيرةالمدنمنالكثيرفيمميارتهلوقوفمكاناالسائق

الوقوفمنالسياراتمنعيزدادنسبيا.الصغيرةوحتى

متسعتوفيرأجلمنعديدةأماكنفيالطرقجوانبعلى

إنشاءإلىالحاجةتدعوماوغالباالمرورلحركةإضافى

لتسهيلالشارععنبعيدةالسياراتلوقوفساحات

والشراء.البيعمحلاتفيالتجاريةوالحركةالتسوق

منالتخفيفعلىالمحسنةالعامالنقلأنظمةوتساعد

مكلفة.وغيرومريحةملائمةالخدمةتكونعندماالازدحام

منالبضاعةوتنزيللتحميلأفضلتسهيلاتتقديمإن

المكاتب،وبنايات،التجاريةللمحلاتالشاحنات

البضائالتىتسليممركباتمشكلةمنيحد،والمصانع

يخفضذلكأنكما.الشوأرعفيالسيرحركةتعيق

البضابع.وتوزيعتسليمتكلفة

الموجودةللشوارعأفضلاستخدامإلىالوصوليمكن

ذاتشوارعإحداث-أ:مايليتشملمتعددةبطرق

خلالواحداتجاهإلىالسيرحركةتحويل2-واحداتجاه

حافةعلىالسياراتمئوقوف3-المرورأزدحامساعات

ومنسقة،حديثةمرورإشساراتأنظمةتركيب-4الرصيف

متصلشموارعأنظمةتطوير5-للمشاةتحكموأجهزة

.أسرعالسيرتصئحركةكيببعضبعضها

المرورفيالتحكم

الناسمنعديدةالافتلقى،العالمأنحاءلممائرفي

لحوادثنتيجةسنةكلشديدباذىتصابأوحتفها

حوادثعددتخفيضعشاة1واالسائقونويستطيعالسير.

الناسإلىبالانتباه،الموتوحالات،والإصاباتالسير،

الإرشاديةواللافتاتالضوليةالمرورتنظيموإشارات

مثلوالتقيدبها،المرورحم-كةفيتستخدمالتيالأخرى

المشاةيعبرأنيمكنمتىتبز!التىالكهربائيةالإشمارات

يتم.بسلامالعبورعلىمساى-تهمبهدفالمزدحمةالطرق

الإشارأتمعزمنيامنسقبشكلالإلثماراتهذهتشغيل

.السياراتمرورلحركةالضوئية

الإرشادية.واللافتاتوالشواخصالفموئيةالإشارات

وأاخترعالذيالشخصعلىيدلواضحسجليوجدلا

المرور.حركةفيتحكموسائلأستخدممنأولكانالذي

المرورإشاراتبأنعليهالمتفقمنفإنه،حالأيةوعلى

المتحدةبالولايات،دترويتفىأولأظهرتالأوتوماتية

.الميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتبدايةفيالأمريكية

حركةفيتتحكمالتىهيالشرطةكانت،الحينذلكقبل

الشرطةدورومازالباليد.إشاراتمستخدمةالمرور

وكانالسير.حركةلمراقبةبالنسبةقائماآخرينوموظفين

بينليفصلأبيضخطوهواستخدام،ثانتحسينهناك

علىاسميرشمواخصاستعمالويعود.الطرقعلىالسائقين

والمراقبةالتحكمأجهزةأصبحت.الرومانأيامإلىالوقات

مفيى،وقتأيمنأكثرضروريةالمروربحركةالمتعلقة

.والمشاةالسائقينوإرشادوتحذيرتنطمأجلمنوذلك

قوانينتطبقكيفتبينشواخصتوضع،القانونوبحكم

وشواخصتحذير،إشاراتاستخدامأنشكولا،معينةلممير

قيمةلهالصحيحةالأماكنفيوموضوعةجيدامصممة

وتيسيرها.المرورحركةتوجيهفيأيضئا،عظيمة

عندماشغيرأنيمكنبحيثالضوئيةالإشماراتصنعت

تكون،الأماكنمعظمفي.ذلكالمرورحركةتتطلب

وحيثما.الدقائقاوالثوانيمنمحددلعددتعم!اليةالتغيرات

الطرقعلىالسيرحركةكثافةمنمختلفةمقاديرهناكيكون

ا!ضراءالإشارةتدومبحيثالضوءينظمأنيمكن،المتقاطعة

ويمكن.بالسياراتازدحاماالأشمدالطريقعليأطوللمدة

نفسهاالسيرحركةإنبحيثأيضاالاضواءبعضتنظيم

كهربائيةمفاتيعبوضعهذاويتمتتغير.الإشاراتتلكتجعل

هذهوتسمى.المعبدةالطرقعلىمغنطسيةقضبانأو

،الكاشفاتفوقالسياراتتمرعندماإذبمكاشفاتالوسائل

التحكمأجلمن.التقاطعاجتيازللسياراتليتيحالضوءشغير

إشاراتتعمل،مزدحمشارععبرالمشاةمرورحركةفي

تجشغيله.المشاةيقومكهربائيمفتاحمنخاصة

بدهانوالإرشادالتحذيرإشاراتمنآأ!ديدتغصه!تتم

تعكسأنشأنهامنمعدنيةأزرارأوخرزاتأومضميء،

أثناءالإشاراترؤيةيجعلوهذأ.الأماميةالمصابيحمنشعاعا

السيارأتمساربتخطيطأوطلاءماجمموكثيرا.أسهلالليل

،المنعطفاتعندالإرشاديةواللافتات،المشاةوتقاطعات،

الأزرارمنمتعددةأنوأعتكونوأحياناالتحذير.وإشارات

الطريق.سطحفيمدموجةالبيضاءالموادأوالعاكسة

الصحيحة،المواقعفيالتحكمأجهزةتكونأنينبغي

اسمائقينوتشجعاكتظاظا،أوتأخيراتسببقدفإنهاوإلا

تكونأنويخبغى.الإشاراتتلكتجاهلعلىوالمشاة

حركةفيللتحكمالمستخدمةالجديدةوالوسائلالأجهزة
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دراساتوجودإن.سليمةهندمميةأسعيىعلىمبنيةالمرور

والسرعة،والحوادثالمرور،حركةتدفقبأنواعتتصل

مامشكلةطبيعةبدقةيبين،الطبيعيةوالأحوالوالتأخير،

حركةماتتطلبهخاصبشكلويوضحالمرور،مشاكلمن

ورقابة.تحكمووسائلأجهزةمنالمرور

تصرفاتتحكمالتيالوققوانينهىالسير.أنظمة

نأيجب.والشوارعالعامةالوقاتعلىوالسائ!نالمشاة

يعرفبحيث،متسقة،منتظمةوالتعليماتالأنظمةتكون

ظروفتحتبدقةيتصرفونكيفمكانكلفيالسائقون

مماثلة.

مدينةفىمرةأولاستخدمت.الوقوفعدادات

طريقةوهي.أم359عامالمتحدةبالولاياتأوكلاهوما

بوقوفخلالهايسمحالقيالزمنيةالفترةلتحديد

.الوقوفرسومجمعأو،السيارات

والتعليماتالإجراءاتبتنفيذتقوموهيالمرور.شرطة

حالاتبشأنمايلزموعملالمرور،حركةبمراقبةالمتعلقة

التسهيلاتتطويرإنالمرور.حركةعنالناجمةالطوارئ

حركةلمراقبةخططووضعالعامةوالطرقبالشوارعالمتصلة

مهندصيأوالطرقمهندسىمسؤولياتضمنيدخلالمرور

المرور.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السرطةالسلامةالحافلة

لويقارةالسياجهراأر

الكنيسةبمالبروتستانتيةانظر:.المسكوئيةكةالحاإ

اسصرالية)االنصرانية(؟اليوم)الكيسةالكاثوليكييةالرومانية

(.اليوم

الإلغائية.الحركةانظر:.الرقمعحركة

النساء،بهاتقومجماعيةحركةالئسافيةالحرول

الحركةهذهمنوالغرض.خاصةالغربفىرئيسيبشكل

حياةأوحياتهنتحسينالغربفىظهرتالتيالنسائية

بجهودتقومالتيالحركةالحركاتهذهوأشهر.غيرهن

المجتمع.فيالغربياتالنساءوأوضاعأدوارلتغييرسياسية

فيالتغييراتأخطرخلالهابدأتالتيالفترةإن

حين،الميلاديالتاسععشرأغرنافيكانتالنساءأوضاع

ثم،المتحدةوالولاياتأوروبافينسائيةحركةأولقامت

العالم.منأخرىأجزاءفيالحركاتأنتشرت

هيالتغييراتهذهأنشأتالتيالظروفوكانت

عادةتعرفالتيوالفنيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأحداث

علىمبدئياالأولىالموجةوتركزت.أ!شاعيةابالثورة

ثم.والتصويتالانتخابحقوقعلىالنساءحصول

العشرينالقرنمنالستينياتخلالأخرىموجةجاءت

السياسيةالتغييراتمنأخرىحقبةشهدتالتى

وكانت.العالممنمناطقعدةفيال!صبيرةوالاجتماعية

تهدفالمجت!إلغربيفىالحدشةالنسائيةالحركاتهذه

مكانوفى،الأسرةدأخللالرجالالنساءممساواةإلى

كذلك.السياسيةالحياةوشى،العمل

العالمفيجرىمماالنسائيةالحرحصاتمفهومانبثهتلقد

فهذه.أرجائهمعظمعلىالرأسماليالنظامسيادةبعد

.الغربحضارةمنيتجزألاحزءالحركات

الحركةظهرت.الحديثالعصرفيالنسائيةالحركة

القرنمنالستينياتحواليفيالأوروبيةالبلادفىالنسائية

الحقوقعلىالاحتجاجاتعهدفيهذاوكان.العشرين

الحركةواحتجاجاتالمتحدةالولاياتفيالمسلوبةالمدنية

تمردعنيعبرالوقتنفسفيوكان.أمحالماحولالطلابية

التيالمتوسطةالطبقةنظروجهةعلىالغربفيالنساء

الحركةهذهكشفت.فقطبيوترباتالنساءمنتجع!!

أجراتعطىالمرأةكانتحيثالعملأماكنفيالتفرقةعن

تحولالتىالحواجزعنكشفتوكذلك،الرجلمنأقل

السياسية.السلطةإلىالمرأةوصولدون

والسبعينياتاسشينياتخلالالنسائيةالحركةانحسرت

المطالبةفيدورهاانحصركماالغربفيالعشرينالقرنمن

تسمحالتىالقوانينأجيزتوقد،الإجهاضفيالمرأةبحقوق

الحركةأشتاتوتوزعت،التناسلياختيارهافيبالتحكملها

تطالبالأيرلنديةالمرأةكانتحيثأوروبا،فىالنسائية

والسياسيةوالقانونيةأضعليميةاالميادينفىبحقها

متكاملة.اجتماعيةحركةكانتأنهاأي،والاجتماعية

فىالنسويالاجتماعىالدورنفسالحركةأدتوكذلك

الرجلإجحافضدأمرهامبدأفيالحركةكانتأستراليا.

حقوقهامنكتيراالغربيةالمرأةأتناوعندما.المرأةبحقوق

كلفيبالرجالالكاملةبالمساواةالمطالبةإلىالحركةتطهورت

.الأطفالوحضانةالطلاقحتىشء

طابعالغربفيالنسائيةالحركةأخذتهنا،ومن

وأصبحتشىء،كلفيوالمرأةالرجلبينالمساواةمذهب

أنثى.أنهالمجردللأنثىتنحازأنهاأيأنثويةحركة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النسائيةالحركةزعامات

بوتوفسكيأرلستينروز،حولددإميلين،بانكهيرست

مارحريتنجر،ساوودنيآ،لتسا

حلوريا،ي!شتانسيسفرا،يترا
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صلةذاتأخرىمقالات

الاقتراعبحقالمنادياتالإجهاض

النسلتنطم

دينيةهيئةتفرضهأنيمكنجزاءالكئسيالحر!ن

أعنفأجلمنفقطويستعملأعضائها،أحدعلىنصرانية

غيرالدياناتبعضوفي.الدينلقواعدالانتهاكات

يشبهقدالذيالحرمانعليهالموقعالشخصفإن،الإسلام

تمئالتعاليموقد.دينيةاحتفالاتأيةفيلايشتركقدالعزل

.المحرومالشخصمرافقةمنالاخرينالأعضاءالنصرأنية

طائفةبوساطةالإعلانشكلبعفالحرمانيأخذوقد

الأخرىالحرمانأنواعتحدثبينما،أسقفأوكاهنأو

معينة.ديخيةقواعدفرديخرقعندماطبيعيا

الباباآذوالوتلقائيايحرمونمثلاالرومانفالكاثوليك

بالهرطقة.متهمينأصبحواأوبدنيا

)الحرمل(.العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الحرمل

رومابيننشبتثلاثةصراعاتاليوفيةالحروب

القرطاجيةالحربأيضاعليهاويطلقوقرطاج،القديمة

منالانتصاراتهذهوجعلتجميعا.فيهاروماانتصرت

منومكنتها،المتوسطالبحرغربىفىالكبرىالقوةروما

واششقت.المتوسطالبحرمنطقةدولعلىالتامةالسيطرة

،الحروبنسبتوإليهافينيقيكلمةمنقرطاجيكلمة

قرطاجة.أسسواالذينهمالفينيقيينلأن

هذهبدأت.م(.ق26142-)4الأولىالبونيةالحرب

وسيراقوسةقرطاجلتمنعبالقوةروماتدخلتعندماالحرب

مسينابوغازعلىالسيطرةمن(صقليةجزيرةفي)مدينة

روما،وأصبحتوإيطاليا،صقليةبينالواقيالخليجوهو

الطرفانوخسر.قرطاجلمحاربةمكافئةبحريةقوةحينئذ،

ولكن،الرجالمنوالكثيرالأساطيلمنالعديدكلاهما

روماوفوزصقليةهزيمةبعدرومالصالححسمتالحرب

النهائية.البحريةالمعركةفي

إثرنشبت.م(.ق02أ)218-الثانيةالبونيةالحرب

فيالإقليميالتنافسإلىجزئياوترجع،الأولىالحرب

الشهيرالقرطاجيالقائدعبر.وقرطاجةرومابينأسبانيا

ولكن.هانيبالانظر:إيطاليا.واجتا!اللألبجبال،هانيبال

غرامةدفعقرطاجوتحملت،.مق202عامهزموهالرومان

أسبانيا.عنتخلتكما،كبيرة

نشبت.م(.ق1أ-46)94الثالثةالبونيةالحرب

معاهدةفرضتهاالتيالقيودعلىقرطاجتمردتعندما

الثالثةالحربهذهوفى..مق102عامالرومانيةالسلام

تماما.قرطاجتحطمت

لديهاأنإلىالحروبتلكفىروماانتصارويرجع

منالرغمفعلىقرطاجأماالجنود.منوالكثيرالمواردأفضل

علىاعتمدتأنهاغير،البدايةفيثراءالأكثركانتأنها

لمولكن،ببسالةقاتلواالمرتزقةأنهانيبالأكدوقدالمرتزقة

منهم.الكافيالعدديتوافر

باركا.هميلكاربمالجيش،القديمةروما:أيضاانظر

أوروبافيدارتحروبالعرشخلالمحةحروب

اسمعليهاويطلق،العرشيرثمنحولالنزاعنتيجة

بهذاأوروبيةأرئحروبعرفتولقد.الوراثةحروب

الخلافةوحرب،الأسبانيةالخلافةحرب:هىالاسم

الخلافةوحرب،النمساويةالخلافةوحرب،البولندية

البافارية.

ام107عامبدأت.الأسبانيةالخلافةحرب

.ام471حتىواستمرت

شغلمماأطفالأالثانىتشارلزأسبانياملكيرزقلم

لعرشه،خليفةسيكونالذيالشخصحولبأكملهاأوروبا

خلافةتحكمالتيالقوانينحولكبيرجدلذلكعنونشأ

فيمتضاربةالورثةمختلفحقوقكانتولقد.العرش

تقريبامعهاالمستحيلمنكانلدرجة،بالعرشالمطالبة

التاجسيلبسالذيالشرعيالوريثهومنتحديد

الأسبافي.

فيأوفاتهعندالثانىتشارلزالألممبانىالملكترك

للأميرالعرشفيهايعطيوصيةأم007عامنوفمبر

لويسفرنساملكوأعلنأنجو.مملكةأميرفيليبالفرنسي

فيليبالأمير-فيليبالأميرجدكانالذي-عشرالرابع

البرانسجبالبأنالأسبانيالسفيروصرحلأسبانيا.ملكا

أسبانيا.ومملكةفرنسامملكةبينالآنبعدتفصلتعدلم

فىبهايستهانلارهيبةقوةكانتفرنساقوةولأن

ضماحتمالإلىالأوروبيةالدولتنبهتفلقدأوروبا،

عامخلالدفعهاوهذاالأسبانيةللإمبراطوريةفرنسا

وهولنداإنجلترامنالكبيرالتحالفتكوينإلىم1071

الرومانية،الإمبراطوريةدولومعظموالنمساوبروسيا

أنجوأميرفيليبالأميرجلوسدونالحيلولةبهدفوذلك

أرشيدوقتشارلزالأميروتنصيبأسبانيا،عرشعلى

منه.بدلأالنمسا

لىالكبيرالتحالفولكن،ام107عامالقتالبدأ

مأ207عامفيإلاوأسبانيافرنساعلىالحربرسمئايعلن

بلنهايممعاركفيالنهائيةهزيمتهمالفرنسيونلاقىولقد

مارلبورو،الإنجليزيالجنرالوقادوأودنارد،وترينوراميلز

قواتسافويمقاطعةأميريوجينالأميرالملكيوالجنرال

الكبير.التحالف
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إنجلتراأنإلاالحلفاء،قواتانتصاراتمنالرعموعلى

مالبلاكوتمعركةبعدخاصةللحربنتيجةانهكت

مأ071عامبدأتفقدولذلك،أم907عامالدموية

النمسا،حاكموماتفرنسا،جمعالسريةمحادثاتها

وخلفهأم،171عامال!ولجوزيفالرومانيوال!مبراطور

لتوليالحلفاءمرشر!،أرشيدوقتشارلزأخوهالعرشعلى

توفيإم!صانيةمنالنمساحلفاءخافثمومنأسبانيا،عرش

دفعهموقدوأسبانياالنمسامنك!!عرشتشارلزالأرشيدوق

.السلامحولفرنسامعالتفاوضعلىالموافقةإلىهذا

فيالمشاركةعلىالاوروبيةالقواتمعظموافقت

والتى،أم713عامأوترختمعاهدةعلىالكبيرالتحالف

شروطعلىعشرالرالغلويسفرنساملكحصلبمقتضاها

علىملكافيليببحفيدهاعترفحيث،للسلامجيدة

المستقبل.فىأبداوأسبانيافرنسا،تتحدألابشرطأسبانيا

المعاهدةهذهعلىالتوقيعتشارلزالأميررفض،البدايةوفي

معاهدةالتوقئكلىإلىأم471مارسفياضطرولكنه

بادنمعاهدةختمتولقد،راستتمعاهدةهيلهامماثلة

ب!تالنهائيةالسلميةالتسويةأشعهرستةبعدوقعتالتي

الرومانية.الإمبراطوريةودولفرنسا

اندأعتام(.-738ا)733البولنديةالخلافةحرب

ستنيسلاسالبولنديونالنبلاءانتخبعندماالحربهذه

الخامسلويسالفرنسيالملكزوجةوالدلسشزنسكي

البولندليناجبرتاوالنمساروسياول!شلبولندا،ملكاعشر

ساكسونيامقاطعةأميرإلكتورأوكسطسعلىالموافقةعلى

فرنسابنالحرباندلعت،ذلكإثروعلى،عليهمملكا

ولاياتوعدةوروسيا،النمساوبينوسردينياوأسبانيا

ولكنالمعاركمعظمفىفرنساانتصرتولقد،ألمانية

1735عامىوالنمسافيينافيتوقيعهاتمالتيالمعاهدات

بأنساكسونياأميرلأوغسطسسمحتقدأم738و

هذهمنخرجواوحلفاءهافرنساأنغيرلبولندا.ملكايظل

واسعةأراضعلىحصلواحيث،كبيرةبمكامحبالحرب

وإيطالياوألمانياالنمسافى

أم(.748-174)0النمساويةالخلافةحرب

حاكماالسادستشارلزموتبعدالحربهذهاندلعت

ذكوراأبناءينجبل!االذيالرومانىوالإمبراطورالنمسا

اعترفتولقدتيريزا،ماريالابنتهالواسعةمملكتهتاركا

بمقتضىوالدهاخلافةفىبحقهاالكبرىالأوروبيةالقوى

نقضتتشارلزوالدهاموتبعدولكن.العالىالأمر

منهاالأراضىانتزاعوحاولتاعترافهاأوروبيةقوىعدة

.بالقوة

بادرمنأولالكبيرفريدريكبروسياملككان

بدايةفي!ميلسياالنمساويةالمقاطعةفتححيث،بالهجوم

وأسبانيافرنسامنكلحذتثمالنمساويةالخلافةحرب

ماريافهددتبروسياحذووسردينياولمماكسونياوبافاريا

مارياولكن،الأخرىالأراضيمنمزيدابسلبهاتيريزا

ومعظمعرشهاإنقاذالفذةوقيادتهابشجاعتهاامشطاعت

حليفتينوهولندابريطانياأصبحتوقدبرشسيا،أراضي

جيشلبناءاللازمةالأموالبريطانياأعطخهاحيثلها،

الكبيرفريدريكالملكفصلتيريزامارياواستطاعت،قوي

إكسمعاهدةوأنهتسيلسيا،معظمبإعطائهحلفائهعن

الخلافةحربام748عامأبرمتأخيالاشالل

بالنمسابالاحتفاظتيريزالمارياوسمحت،النمساوية

والمجر.ولوهيميا

-)1778.البافاريةالخلافةحرب

حولوالنمسابروسيابينقصيرانزاعاأم(.كانت977

الإقليميةالأراضىبحقوقوالمطالبةبافاريا،عرشخلافة

ماكسيمليانجوزفمات،أم777عاموفى.البافارية

مباشرينورثةيتركأندونلبافارياالمنتخبالأمير

الجديدالمنتخبالأميرالنمساأغرتولقد،لخلافته

المحاولةتلكأثارتحيثبافاريا؟منكبيراجزءابإعطائه

القوأتوقامتالكبير،فريدريكبروممياملكغيرة

مفرلاقائمةالحربوبدتبافارياباحتلالالنمساوية

علىمتلهفتينبروسياأوالنمسات!شلمول!شمنها،

ضدبعضهمامعركةأيتخوضاولمالحربدخول

البطاطس،حربالحربهذهعلىيطلقماوغالبابعف،

وقتهمقضوابليحاربوالمالمجر!نالجنودلأنذلك

ملكةتوسطتوقد.الحقولفىلهمطعامعنيبحثون

علىالتوقيعوتم،الجانبينبينالثانيةكاثرينروسيا

النمساحصلتولقدام977عامتشنمعاهدة

طفيفة.إقليميةمكاس!علىبمقتضاها

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لويسمعاهدة،أوترح!

قودرلبورو،مارلزتشا

تيريزاالسئمارياالمسواتحر!

روسيابيننزأغالتركيةالروسدةالحروب

ثلاثةنحوامشمر(الان)تركياالعثمانيةوالدولةالقيصرية

.الميلاديعشرالسابعالقرنمنذتقريباانقطاعدونقرون

فيآنذاكالمتداعيةتركياعلىالحربروسياأعلنت

الأوللبطرسالأولالهدفوتحقيقالكبيرتوسعهاسبيل

قدالأتراككانالأسود.البحرإلىالوصولوهوالكبير

روسياوظلت.للروسالقدامىالأعداء،القرمتتارآزروا

فىالدخولتتجنبالميلاديعشرالسالغالقرنأواخرحتى

هىكانتالعثمانيةالدولةلأنالأتراكمعمباشرةحرب
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دولةأوصالفييدببدأالضعفلكن.الأقوى

نحوالتوسعفيوشرعواالروسقوةواشتدت،العثمانيين

هاتينعلىيسيطرونالأتراكوكان،والبلقانالأسودالبحر

المقامفيالعثمانيةالدولةمحاولاتوتركزت.المنطقتين

نفسها.عنالدفاععلىال!ول

رومميا-ملكةكاثرينبعدهومن-الأكبربطرسشن

الأكبربطرسأجبرهمحيث،الأتراكعلىعنيفةحروبا

بأوكرانيا،ألانتعرفالتيالمنطقةمعظمعنالتراجععلى

الأرا!يغزووأكملتالقرمكاثرينجيوشغزتبينما

أيضاالأتراكوأرغمت،الروسيةالمستعمراتلإقامةالجنوبية

البحرفيبالإبحارالروسيةالتجاريةللسفنالسماحعلى

الأرثوذوكص!للنصارىمعينةامتيازاتوانتزعتالأسود،

هذاروسياوأستغلت.العثمانيةالدولةفييعيشونالذين

،النصارىلهؤلاءالرسميةالحاميةبأنهاالادعاءفيبعدفيما

أندلاعبينهامن،المتاعبمنالكثيروقوعإلىأدىمما

انظر:.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففيالقرمحرب

.القرمحرب

جميعفيالعثمانيينضدوالنمساروسياوتحالفت

عشرالثامنالقرنخلالوقعتالتىالثلاثالحروب

-4771،7871-9731،8671-1)736الميلادي

،قصيرةلفترة،العثمانيةوالدولةروسياوتحالفت1(.297

التحالفهذاولكن،الميلاديعشرالتاسعالقرنمطلعفي

نشبت،الميلاديعشرالتاسعالقرنوفيطويلا.يستمرلم

ما-828982وأمأ-812)608حروبأرلغبينهما

نهايةوفيأم(،878أ-877وأم6ء8ا-853و

واكتسبتبيساربيا،منطقةرولمسياغنمت،الأولىالحرب

الثانيةالحربمنوخرجت،البلقانفيخاصاموقعا

الحربأماالألممود.للبحرالشرقيالساحلعلىمسيطرة

،الأتراكفيهاانتصرفقد،القرمبحربالمعروفةوهى،الثالثة

البحرومنطقةالبلقانعلىهيمنتهاروسياوخسرت

الرابعةالحربفيماخسرتهبعضاستعادتثمالأسود،

ستيفانو.سانمعاهدةالبلدأنوقعحينما

إلى،مباشرةأم419عامألمانيامعتركياتحالفوأدى

العالميةالحربمنجزءاكانت،جديدةتركيةروسيةحرب

علىالاستيلاءفيتأملروسياوكانت،الأولى

الثانية؟العالميةالحربوفي.الدردنيلومضميقالقسططنية

الحلفاء.إلىوتركياروسياانضمت

.القرممؤتمر؟،برلين:أيضاانظر

قصيرتانحربانالفئلئديةالروسيةالحروب

السوفييتيالاتحادبينالثانيةالعالميةالحربخلالوقعتا

-9391عامالقصيرةالشتاءحربأولاهماوفنلندا.

بينوقعتالتيالامشئنافحربفهيالثانيةأما؟ام049

كلتافنلندأخسرتوقدأم.144وأم419عامي

الحربين.

عامبولنداعلىألمانياانتصرتالشتاء.حرب

ألمانياتغزوهأنيخشىالسوفييتىألاتحادوكان،أم939

الأرخبيلإلىيحتاجأنهفزعم،الفنلنديةالأراضيطريقعن

مدينةمنكم04بعدعلىيقعالذيالفنلنديالكارلى

.حدودهلحماية(الانبطرسبرج)سانتالسوفييتيةلينينغراد

دفاعاتلينشئالأرضهذهلهتسلمأنفنلندامنوطلب

رفضوا.الفنلنديينولكن،الفنلنديالساحلطولعلى

العلاقاتالسوفييتيالاتحادقطع،عقيمةمباحتاتوبعد

،ام939عامنوفمبر03وفيفنلندأ،معالدبلوماسية

فيالأموروسارت.للحربسابقإعلاندونفنلنداهاجم

فبرايرشهرحلإنمالكن،الفنلنديينلصالحالحرببداية

فادحة،خسائربهمونزلت،ضدهمتحولقدالمدكانحتى

21وفي.الخارجيالعونمنضئيلاقدرأإلاشلقواولم

ووقعت،السوفييتيالاتحادشروطعلىفنلنداوافقتمارس

مماأكثرالسوفييتيللاتحادوتحققموسمكو،فيالسلامعلى

مساحةعشرفنلنداوفقدت.البدايةفييطلبكان

حقأيضئاالسوفييتيالاتحادنالكما،الكليةأراضيها

عاما.03لمدةهانجوجزيرةشبهالمشئجار

الحربينبنالفاصلةالفترةفىالاستئنافحرب

عامسبتمبرففي،والثانيةالأولىالفنلنديتينالروسيتين

!!مم!

)لمئ!غ!

شديددوراحودهاأدىوقد،الفنلنديةالجليدعرالتزلجفوقق

و!نلندا.روسياينالحربفيالماعلية

لمء

ك!ة

أ
فلأ
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علىسراالفنلنديونالعسكريونالقادةوافق،ام049

بدخولالألمانيةالحربيةوالإمداداتللقواتالسماح

الاتحادألمانياغزتام،419عاميونيو22وفيفنلندا.

مافقدتهتستعيدأنفنلنداوحاول!،السابقالسوفييتي

حربهافيلألمانيافانضمتالشتاء،حربفىأرضمن

فنلنداقصفإلىالسوفييتفبادر،السوفييتضد

بالقنابل.

ألمانيا،علىقبلمنالحربأعلنتقدبريطانياكانت

وحينما.أم!41ديسمبرفيفنلنداعلىأيضافأعلنتها

حماسأحذ،الحربفيالألمانعلىتدورالدائرةبدأت

وافقتأم،449سبتمبروفييفتر،للحربالفنلنديين

أعادتحيث،السوفييتيةالسلاممعاهدةشروطعلىفنلندا

وفقدأم،049عامعليهكانتماإلىالدولتينبينالحدود

الشمالي،المتجمدالمحيطمنطقةفىبتساموميناءالفنلنديون

هانجو،جزيرةشبهواستعادوا.القريبةالفضةومناجم

دوركلاجزيرةشبهاستئجارحقالسوفييتمنحواولكنهم

نأعلىفنلنداووافقتعاما.05لمدةهلسنكىمنالقريبة

فيخسائرهعنالسابقالسوفييتيللاتحادتعويضاتتدفع

وأعاد.أراضيهافيالألمانيةالقواتسلاحتنزعوأن،الحرب

وفي،ام569عامفنلنداإلىبوركلاجزيرةشبهالسوفييت

سايماقناةمنجزءالفنلنداالعسوفييتأجرأم،629عام

.أم049عاممنهاغنموهاالتي

فنلندا.:أيضاانظر

الحملاتعدىأطدقاسمالصليبدلآالحروب

علىللاممتيلاءرئيسيبش!صلالمنظمةالنصرانيةالعسكرية

الحادي،الهجريينأضامنواالخامسالقرنينبينفلسطين

موقعهالأهميةوذلك،الميلاديينعشروالرالغعشر

ولرغبة،والغربالشرقبينوصلحلقةبوصفهاالجغرافي

أنهاكما.المقدسةالأماكنعلىالسيطرةفىالمشعمارية

التيوانتصاراتهمالمسلمينلفتوحاتفعلردكانت

السماوية.الأديانمختلفبينالدينيالتسامحجسدت

حملاتثمانيالغربيةأوروبامنالقادمونالغزاةنظموقد

.ام27و.6901هـ،966و094بينفيما،رئيسية

وزيادةالغربيةلأوروبااقتصاديتوسعفترةالفترةتلكوتعد

الحركاتمنجزءاالصليبيونوكان.المسلحةقواتها

الواسعة.النصرانيةالتوسعية

والفلاحونالفرسانوآلافوالنبلاءالملوكشارك

قواتهملزيادةمنهمالكثيروقاتلفيها.المدنوسكان

،المعاركبعضالصليبيونوكمسب،وثرواتهموأراضيهم

للبحرالشرقيالساحلطولعلىصليبيةممالكوأسعموا

المتوسط.

الإمبراطوريةسيطرت.الصليبيةالحروببدأتكيف

معظمعلىالميلاديالسادسالقرنخلالالبيزنطية

شرقيجنوبفيهابما،المتوسطللبحرالمجاورةالأراضى

وسورياوفلسطينحاليا()تركياالصغرىوآسياأوروبا

العربوفتحإفريقيا.وشماليأسبانيامنوأجزاءوإيطاليا

سمحوقد.الميلاديالسابعالقرنفيفلسطينالمسلمون

انظر:.العبادةدوربزيارةللنصارىالمسلمونالعربالحكام

.القدس

وفلسطينالصغرىآسياالأتراكالسلاجقةوفتح

البيزنطينوهزموا.الميلاديعشرالحاديالقرنفيوسوريا

هـ،464عامالصغرىآسيافىملاذكردمعركةفي

ملاذكرد،انظر:.رومانوسإمبراطورهموأسرواام710

معركة.

عامكومنينوسألكسيوسالبيزنطيالإمبراطورطلب

باباالثانيأوربانالبابامنالمساعدةأم590هـ،948

ووافق.الأتراكضدقتالهفيالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

الأمطكشعلىالاستيلاءفييرغبوكانذلكعلىالبا،

نفسه،فيالكامنينوالحقدالتعصبمنانطلاقاالمقدسة

فيأوربانوعقد.لنفسهوالهيبةالقوةلكمسب،وكذلك

فيالكنيسةلقادةمجلساأم590هـ،948خريف

القتالوقفعلىالأوروبيينفيهحث،الفرنسيةكليرمونت

ووعدهم،المقدسةالأراضيعلىوالاستيلاء،بينهمفيما

فيالرغبةوأثارت.أعمالهممقابلوماديةروحيةبمكافآت

الذكر.السالفةللأسبابالالافوانضم،الغربيةأوروباالقتال

لأسبابالصليبيةبالحملاتالعديدونالتحقكما

وتوسيع،الأراضىعلىالحصولمنها،أخرىمختلفة

فيالعديدينلرغبةإضافة،الدينيةوالغايات،التجارة

وصحوبته.الميششظهفمنالتخلص

-6901هـ،394-)948الأولىالحملة

المفلعر،والتر،الناسكبوسالمنصرقادأم(.990

الصليبيين.بالفلاحينعرفتوفوضويةمدربةغيرمجموعة

أوروباعبرتحركهمأثناءوالمأوىبالطعامعناصرهاوطالبت

عمدولماحاليا(،)إسطخبولالقسطنطينيةباتحاهالشرقية

يدعلىمنهمالكثيرونقتلالسرقةإلىالفوضويونهؤلاء

منكبيرعددعلىالأتراكوقضىالغاضبينالأوروبيين

.الصغرىآسيافىمنهمالباقيةالبقية

منالباباأرسلهاالتيالأسا!صيةالجيوشتألفت

فيهاوشارك.النورمنديينوالفرسانجيداالمدربينالفرنسبن

وروبرتتولوز،كونتوريموند،البولونيجودفري

القواتإليهموانضمتتارنتو.منوبيهموند،الفلاندري

منالموحدالجيشوتمكنالقسططنيةفيالبيزنطة

.ام790هـ،194عامنيقيةالاستيلاءعلى



الغربيونالأوروبيونوسارالجيشانقسم،ذلكوبعد

طولعلىالدمويةالمعاركمنالعديدوخاضوا،القدسنحو

تركية)مدينةأنطاكيةحصارصعوبةأكثرهاوكان،الطريق

بهمألحقهاالتيالهزيمةبسببالكثيرونهلكحيث(،الان

فيالقدسالأوروبيونووصل.الاخرونورحل،الأتراك

المقدسةالمدينةعلىواستولوا،أم990هـ،394صيف

لأوطانهم.معظمهمعادثم،القتالمنأسابيعستةبعد

سموهاأرئدولإلىاحتلوهاالتيالارا!يالقادةوقعسم

)الرها(إديسامقاطعةوتضماللالينية،الصليبييندول

.القدسومملكة،طرابلسومقاطعة،أنطاكيةوإمارة

-4711هـ،544-)542.الثانيةالصليبيةالحملة

استردأنبعدكليرفوبرناردالقديسإليهادعاأم(.941

وبدأالرها،أم(441هـ،541)تزنكيالدينعماد

عنبإجلائهمانتهتالصليبنضدالمعاركمنسلسلة

لويسفرنساملكالصليبيةالحملةوقاد،اللإسلاميالشرق

أدلإسلاميةالجيولقوقاد.الألمانيالثالثوكونرادالسابع

زنكي،الدينعمادأباهخلفالذيمحمودالديننور

احتلهقدكانمابعضعلىيستوليأنواستطاع

حاكمالثالثوبوهمندالثانىجوسلينوأسر،الصليبيون

طرابلس.حاعمالثالثوريموندأنطاكية

-9181هـ،588-)585الثالثةالحملة

وتمكن،للغزاةمهاجمتهمالمسلمونتالغأم(.291

وسوريامصرتوحيدمنايلأيويالدينصلاحالسلطان

مأ871هـ،583عاموهزمهم،أم831هـ،957عام

صور،مثل:المساحليةالمدنوظلت،حطينمعركةفي

القادةأبرزوكانالغزاةأيديفيوأنطاكيا،،وطرابلس

فريدريكالألمانىالإمبراطور،الحملةهذهفيالأوروبيين

الأولريتشاردالبريطانيوالملكبربروسا()المدعوالأول

)أوغسطس(.الثانيفيليبالفرنسيوالملكالأسد()قلب

عامالمقدسةالأراضىإلىطريقهفىوهوفريدريكغرق

ويافاعكاميناح!يالغزاةواحتل،ام091هـ،586

الحملةهذهفشلتولما.أم191هـ،587عامالفلسطينيين

وعاد،المسلمينأسرىبقتلرسشاردقام،القدساحتلالفي

لمدةالدينصلاحمعهدنةريتشاردوعقد،بلادهإلىفيليب

.المقدسبيتبزيارةللنصارىبموجبهاسمحسنواتثلاث

-2021هـ،106-)995الرابعةالحملة

بالاخراطالأوروبيينالثالثإنوسنتالباباأقنعام(.402

المقدسة،للأرضتتوجهأنيفترضالتيالرابعةالحملةفي

القوةلإضعافمصرمهاجمةقررواقادتهاأنإلا

إلىبالقواربلنقلهمالبندقيةتجارمعوتعاقدوا.الإسلامية

المتوقعالعددثلثإلاالبندقيةإلىيصللمولكنمصر؟

السفن.تكاليفدفعمنشمكنلمالذي

192الصليبيةالحروب

محتيفنإليهادعاام(.212هـ،06)9الأطفالحملة

المغررالأطفالآلافوتبعه،فلاحفرنسيصبيوهوكلوي

18و01بينأعمارهمبلغتممنوالإناثالذكورمنبهم

إلىمنهمأييصللمولكنوألمانيا،ضنسامنوكانوا،سنة

وباعوهمالأطفالهؤلاءالرقيقتجارخطففقد،فلسطين

إلىالباباودفعوذويهمأهليهمأثارمماالنخاسةأسواقفي

المسلمين.ضدالأحقادلإثارةوسيلةويتخذهميستغلهمأن

منمعظمهموهلكبراتوجهوافقدالألمانالأطفالأما

المسيرخلالالموتحتىبعضهموتجمد،والمرضالجوع

إلايعدولم،المتوسطالبحرإلىوصولهمقبلالطويل

لأوطانهم.منهمالقليلون

الحملاتاستمرت.الأخرىالصليبيةالحملات

التيالحملةففى.الميلاديعشرالثالثالقرنفيالصليبية

هـ،618-61)4الخامسةبالحملةعرفت

دمياطمدينةعلىالصليبيوناستولىام(،22اأ-217

وقاد.بالفشلحملتهموانتهتالأمر،بدايةفيمصرفي

ام(،922-2281هـ،627-)626السادسةالحملة

اتفاقابتوقيعهالباباأغضبالذيالثانيفريدريكالإمبرأطور

النصعارىبسيطرةقضىالكاملالملكالمسلإنسلطانمع

استعادهاحتىبقبضتهموظلت،والقدسلحمبيتعلى

ملكالتاممعلويمي!وقاد.أم442هـ،642عامالمسلمون

-4821هـ،652-64)4السابعةالحملةفرنسا

تيسرعليهاالهيمنةبأنلاعتقادهبمصربادئاأم(،254

ولكن،فلسطينفىالمقدسةالأراضيعلىالسيطرة

الملكزوجةالدرشجرةزمنفيموجيشهأسروهالمسلمين

،كبيرةفديةلقاءسمراحهاطلقثمأيوبالديننجمالصالح

وأنزلأم027هـ،966عامالثامنةالحملةوقادعادولكنه

فيالطاعونتفشيإثربعدهاهلكثمتونسفيقواته

قادهاالتىالتاسعةالحملةنصيبوكان.قواتهصفوف

-أ271هـ،067عامالفشلالأولإدواردالأمير

فيللصليبيينمعقلاخرعكاالمسلمونواستعاد.أم272

.ام192هـ،096عامفلسطين

الغزاةمنالمدنكافةاستعادةمنالمسلمونتمكن

الثامنالقرنينفيالمحاولاتمنالعديدوأخفق،الصليبيين

الميلاديين،عشروالخامسعشرالرالغ،الهجريينوالتاممع

الأطلسي.المحيطوراءماإلىالأوروبيينأنظاروانصرفت

-ا:الحملاتتلكنتائجأبرزمن.الحملاتنتائج

علىللسيطرةالرئيسيةأهدافهمتحقيقفيالغزاةأخفق

والشاممصرفيالمسلمونتوحد2-.المقدسةالأراضى

الأوروبيوناحتك3-.بلادهمعنالصليبيالخطرلدفع

وعلومهمأفكارهممنفاستفادوامنهمأرقىبشعوب

السيادةتحتالبيزنطيةالإمبرأطورية!سقوط4-.ونظمهم
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لاسشغلالالبالاهيبةانحطت5-.أم453عامالعثمانية

شخصيةأغراضلتحقيقالحملاتتلكالبابواتبعض

من،الأوروبيةالحياةالصليبيةالحروبأغنت6-.وسياسية

المتوسط،البحرعلىالواقعةالمدنبينالتجارةزيادةخلال

نقلخلالمنثرواتهاوازدادتالإيطاليةالمدنفازدهرت

خلالالآمميويةالبضائعوعبرت،الأوسطللشرقالغزاة

ووضعالسفنبناءطرقالأوروبيونتعلم7-.أراضيهم

الأوروبيوناستخدم-8.الحملاتخلالالدقيقةالخرائط

الأدبازدهر9-.الاتجاهاتلتحديدالمغنطسيةالبوصلة

الالاتبعضالأوروبيونوجلبأوروبافيوالموسيقى

.وغيرهالعودمثلمعهمالشرقية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

يوحاالقديسفرسادعالإقماا

أ!يكلا!رسانفتحالأندلص،

والثروسيةالفرسالىالتالتإنومست

الأولا!ريدريكالثا!أوربان

التانيدريدريكا!دولةا،الأيوسة

تاريخللسطير،يسالقد،كليرفوبرنارد

اخانيالمحيليبموقعةحطير،

القدسرتحشارد

لويسالأيوليالدينصلاح

العل!

الصيربينقامتاحربانالدايائيلأالصدئيلأالحروب

وحصب،م5981-4981حربوهما،نبالياوا

كوريابسببالأولىالحربنشبت.أم459-ا379

منمئاتعدةللصينتابعةود!يةكانتالتيثشوزون

أم498عامفىكوريافيتمردنشبحيث،السنين

وأرسلت.هناكمصالحهالتحميقواتهاالصينفأرسلت

علىالقضاءتم.نفسهللسببالأخرىهىقواتهااليابان

اندلعكوريا.منقواتهاسحبرفضتاليابانلكنالتمرد

فدمرتأم،498يوليوفيوالياسانالصينبينالقتال

مدنعدةعلىواسشولت،الصينيالأسطولاليابانيةالقوات

فيشمونوزوكياتفاقيةبتوقيعالحر!انتهتثم.صينية

كوريانيلعنالاتفاقيةتسفرلم.أم598أبريل17

وشبه،تايوانجزيرةاليابانومنحتب!فقط،امشقلالها

051مبلغدفيعلىأيضاالصينيونوافق.ليادونججزيرة

لليابانيينالسماحوعلى،لليابانامري!يمدولارمليون

وألمانياروسياأنبيدأيضئا.الصينمصابفيبتشغيل

مقابل،للصينليادونجإعادةعلىاليابانأجبرتوفرنسا

إضافي.مبلغ

الصين،دولةالأولىالصينيةاليابانيةالحربأضعفت

فيها.الأجنبيالاصعتعمارنفوذلزيادةأ!ريقاومهدت

اليابانيةالروسيةالحرببذرةأيضا،الحربهذهبذرت

عاموفي.اليابانكسبتهاالتيأم(،!.ه-091)4

تشوزون.اسموأعطهاكوريااليابانضمت،ام019

-191)4الأولىالعالميةالحربعقبأجابانابدأت

منععلىتقولمالتىالصينفىتوسئنفوذهاأم(،189

فيجيهولومقاطعةام،319عامفىمنشوريااحتلال

باسمصوريةدولةاليابانأنشأت.أم339عام

وتعاظمتتوحدتقدكانتالصينأنإلامانتشوكوو.

.أم379عامفيثانيةاليابانيونهاجمهاعندماقوتها

،أم419عامحتىمعلنةغيرحرباالدوأضانخاضت

وإيطاليا.وألمانيااليابانعلىالحربالصينأعلنتحينما

المرحلةخلالالصينيةالأراضيمنالكثيرأجابانااحتلت

فيالصينيةالجيولقاستماتةرغمالحربمنالأولى

شيانجللجنرالالتابعةالصينيةالقواتتوقفت.القتال

بمابينهمافيماالاقتتالعنالشيوعيةوالقواتشيككاي

صينيةمدنااليابانيونواحتل.اليابانيينلمحاربةيكفي

الصناعيةالصينأقاليمأكثرواحتلوأ،مهمةساحلية

باتجاهوصناعاتهمعاصمتهمنقلواالصينيينلكنتقدما.

خلفالصينيونالعصاباتحربرجالوقاتل،الغرب

اليابانية.القوات

شأنذاتإقليميةمكاسبالطرفينمنأييحرزلم

منجزءاالحربوصارت.الحربمنالثانيةالمرحلةخلال

الولاياتاليابانهاجمتعندما،أضانيةاالعالميةالحرب

استسلامومع.م1491عامال!صمنولثومجموعةالمتحدة

الحربتوقفتام459عاممنلمسبتمبرفىللحلفاءاليابان

التانية.اليالانية-الصيمية

.اليابانكوريابمبمالصين:أيضاانظر

،الأردنانظر:.الإسرائيليةالعربيةالحروب

تاريخمصر،،تاريخ،فلسطين،المتحدةالأمبمإسرائيل

.(المعاصرة)م!ر

العفصة.بمالغالبلادانظر:.الغاليةالحروب

القديمةفارس،الإغريقانظر:.الفارسيةالحروب

تاريحية(.)نبدة

البونية.الحروبانظر:.القرطاجيةالحروب

بسببحدثتعنيفةنزاعاتالحمرالهئودحروب

الحمر(الهنودباسمعرفوا)الذينالهنودبينالصراع

التيالجديدةالغنيةالأراضيعلىالبيضوالمستوطنين

الأمري!جة.المتحدةالولاياتبعدفيماأصبحت
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أمريكافيالهنودحرب

العهدنيبدأت

واستمرت،الاستعماري

كان.أم009عامإلى

بينالنرأعالحروبسب!

علىواكسمتوطنينالهنود

الجيمقأدىوقد،الأراضي

فيبارزادوراالأمريكى

علىالنهائىالتغلب

الهنود.

علىالصغيرةمستعمراتهمالإنجليزالمستوطنونأسس

عشرالسابع!القرنمستهلفيالأطلسيالساحلامتداد

الاراضينحويختقلونبدأواعندماالصراعونشأ.الميلادي

النزاعهذاأدىوقدباستمرار،تتزايدكانتبأعدادالهندية

الجانبين.منالكثيرينمقتلإلى

والهنودالبيضبينللمعاركالرئيسىالسببكان

الهنودكانإذ؟للمجموعتينالمعيشةأسلوبفيالاختلاف

صيدعلىويعتمدون،والخضرأواتالذرةيزرعون

أما.ولباسهمطعامهممنالأكبرالجانبلتأمينالحيوانات

فيقامواوقد،الزراعةعلىيعيشونكانوافقدالمستوطنون

نأوبعد.الزراعيةالأراضيلتوفيرالغاباتبقطعالشرق

البحريةالحيواناتوسعفىيعدلمتحتهاوماالغاباتدمروا

الغربفيالبيضالصيادونوقتل.المنطقةفيتعيم!أن

فكانجلودها،علىالحصوللمجردالبريةالجواميسألوف

تحتلهاجديدةأراضإلىالهجرةبينيختارواأنالهنودعلى

المحافظةأجلمنيحاربواأنأومعاديةأخرىهنديةقبائل

حياتهمالبيف.يهددونأنأدركواوقد.أراضيهمعلى

الأراضي.علىللحصوليتنافسونوجدوهمعندماوأمنهم

الهنودحقوقالبيضأنكرإذبمالطرفينعلىيمعاللوموكان

لمالهنودفإن،وبالمقابل.متوحشونقومانهميرونوكانوا

الأمور؟بعضتنظجمفيالمستعمرينطريقةيتفهمونيكونوا

أراضيهملبيعصكعلىيوقعونالهنودكانعندمافمثلا،

ولاالاراضيتلكيؤجرونبأنهميعتقدونكانوافإنهم

الصيدلأجلإليهايعودونكانوالذلكيبيعونها،

الخطوطبعضوضعزعيمهمأنلمجردببيعهاولايعترفون

.الورقمنقطعةعلى

بينهمفيمابالحروبانشغلوامحاربينأناساالهنودكان

ويحترمونه.المحاربالرجليقدرونوكانوا،طويلةقرونا

البقاء.لأجلحربحالةفىمعهمدخلواالبيضجاءفلما

عائلاتهم،ومعهم،غفيرةبأعدادالأوروبيونوفد

ودفعوهم،أراضيهمواغتصبوأعددا،الهنودفاقواماوصرعان

بالولاياتالانيعرفماإلىالأوروبيونجاءفلماغربا.

والخمور،الأمراضولكن،هنديمليوننحوبهاكانالمتحدة

قلصتالمستمرةالحروبمنعام003يقاربوماالقوية

.أم009عامفي237لأ...نحوإلىالعددذلك

الاستعمارسنوات

الإنجليزبينجيدةالأمربدايةفىالعلاقاتكانت

واشتروامستقلةكقوىالهنودمعالإنجليزاوتعاملوالهنود.

كانالثقةانعدامأنغير،معاهداتبموجبالأراضيمنهم

إلىالصغيرةالحوادثوأدتتدريجياالطرفينبينينمو

بينهما.الحربنشوب

فيالإنجليزالمستعمروناستقر.جيمستاونمستعمرة

معجيدةعلاقاتهموكانت.ام706سنةجيمستاون

بدأتالمشاكلأنغير.باوهاتانالمجاورةالهنودقبيلةرئيس

فبدأ.المبيلةرئاسةأوبيجانكانوفخلفهوتسلموفاتهبعد

علىمفاجئةحملةوقاد،للحرببالتهيؤالجديدالرئيس

الباقونوتقهقر،المئاتمنهموقتل،أم622سنةالبيض

بينبمذبحةللقيامالتخطيطباشرواحيثجيمستاو!إلى

ثم،الأرضلزراعةالمنطقةإلىللعودةفدعوهمالهنود،

منهم،الكثيرينوقتلوا،مزارعهمودمرواعليهمهجموا

هذهاستمرتوقد.المجاعةإلىمنهمالباقونوتعرض
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الذيالانتصارعلىواحدعاممروربعد،أم97هلسةفيجرينمللمعاهدةالتوصلإلىأدتالتىالمفاوضاتبإجراءالمجنونأنطونيوينقام

المهاجري!منجديدةموجةوأحذتأوهايوحنوبي!مطقة!ىالأرضمنواسعةمماطقصالهنودتحلىتيمبرر.فولنمعركةلىالبيضأحرزه

المنظر.هذابرسمولنحماعةمنالأعضاءأحدقاموقدى.المنطقةتلكإلىتتوحه

سنةالكرةنكانوفأوبيجاوأعاد.سنة21لمدةالحروب

ول!ششخص،003منأكثرالإنجليزمنوقتلأم644

ال!مر.نهايةفيانهزمواالهنود

الإنجليزالمستعمرونكان1(.)637بيكووتحرب

الهنديةبيكووتقبيلةبأسيخشونإنجلاندنيومنطقةفي

أحدمقتلعلىنزاعوبسبب.كونكتيكتنهرواديفى

قرىإحدىبإحراقالهنودمنالمستوطنونانتقمالإنجليز،

انضمتبينمارئيسهمبقيادةالهنودفتجيم.القبيلةتلك

قريةعلىمعافهجمواالمستوطن!تإلىالهنودقبائلإحدى

أم637مشةيونيومنالخامص!فيميستيكويستقرب

علىالمستعمرونقبضثمومن،هندي007نحووأحرقوا

أضخاسةابسوقللبيعوعرضوهمالهنودمنتبقىمنمعظم

برمودا.في

رئيص!أم(.كان-676أ)675فيليبالملكحرب

منطقةفيللمستعمرينحميماصديقاوامبانواجقبيلة

ولديهمعتعاملواقدكانواهؤلاءأنغير.بليموث

.بقسوة(كوميت)ميتاوفيليب()دامسوتاللإسكندرا

مشةالقبيلةرئا!عةفىوفاتهبعدأباهفيليبخلففعندما

وكان.المستعمرينعلىللهجومبالتخطيطبدأأم662

قاد.المنطقةمنالبيضبطردإلالقومهخلاصلاأنهيرى

خسائرإلىالمعاركهذهوأدتسوانزيعلىحملةفيليب

وابنهفيليبزوجةعلىالبيضوقبضالطرف!ت،بينجسيمة

نيو-قواتجاءتثم.النخاسةلحموقصيللبيعوعرضوهما

قتلولكنهفيليبوهربالهنود.علىتغلبتالتيإنجلاند

الشماليةنيوإنجلاندفياستمرتالمعاركأنغير.ذلكبعد

.ام678مشةإلى

هنودثورةام(.حدثت296-ا068)بيوبلوثورة

فيمااستقرواقدكانواالذينالأسبانالمستوطنينضدبيوبلو

هوالسببوكانونيومكسيكو.أريزونابمنطقةالانيسمى

عباداتهمممارسةمنللهنودالأسبانوالقساوسةالجنودمنع

فأدى.الاسترقاقيماثلسخرةلنظاموإخضاعهمالخاصة

بالهجومخوانسانتمنبوبىبقيادةالهنودقيامإلىذلك

الكثيرينوقتلهمالأسبانيةالمستوطناتمنعددعلى

وأصبح.فيسانتامنطقةفيالاخربعضهمومحاصرتهم

الحوادثهذهجرتوقدمكسيكو.نيومنطقةمسيدبوبى

اممتردوبعدهاأم،296إلى0681سنةمنالفترةخلال

المنطقة.الأسبان

أم(.-763ا)968الفرنسيةالهنديةالحروب

مستديمبنزاعام763أو968سنتيبينالفترةاتسمت

الشمالية.أمريكاعلىللاستحواذوالفرنسيينالبريطاليينبين

الهنديةالقبائلبعضإلىيتقربمنهماطرفكلوكان

الآخر.الطرفضدلاستعدائهمواسملاحالخمربرشاوى
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الحدودعلى

حاول،الغربنحوالشديدالمستوطنيناندفاعإثر

بتخصيصالهنودمشكلةإنهاءوالفرنسيونالبريطانيون

المتكالبينالبيضالمستوطنينعنبعيدابهمخاصةمنطقة

البيضأندفاعدونيحللمذلكأنغير.الأرأضىعلى

أصدرالمتحدةالولاياتأستقلتولما.الارا!يتلكنحو

إلىالهنودتهجيرعلىينصقانوناالأمريكيالنوأبمجلس

المسيسيبي.غربتقعمعينةمنطقة

قام،ام762سنةفىأم(.)763بونتياكحرب

القبائلمنعددبتنظيمالهنود،قبائلرؤساءأحد،بونتياك

نأواستطاعالجدد،القادمينلمحاربةوإعدادهاوتوحيدها

الشمالية،أمري!صافيالهنديةللقبائلتحمعأكبريحقق

!تالواقعةالمناطقجميعباحتلالبونتياكقواتوقامت

وفورتدترويتباستثناءالغربيةونيويوركماكيناكمضائق

ثمأشهرخمسةلمدةدترويتقلعةوحاصرتبت

قيامالانسحابأسبابأحدوكان.المنطقةمنانسحبت

عنهم.التجهيزاتبقطعالفرنسيين

القرنسبعينياتفيأم(.)774دكلوراللوردحرب

الواديمنالهنديةالقبائلقامت،الميلاديعشرالثامن

الذينوالتجارالمستوطنينعلىبغاراتأوهايولنوالجنوبي

حاكمدكلوراللوردإليهمفأرسل،أراضيهمفياستقروا

إلىالهنودفاضورجل،آلافثلاثةمنمؤلفةقوةكنتاكى

أوهايو.نهرجنوبالواقعةأراضيهمترك

الغربيالوسطفىأخرىصراعات

حصلتقدالمتحدةالولاياتأم(.كانت-832أ97)0

البريطانيينأنغير،الثورةمعاركأثناءالشماليةالمناطقعلى

يشجعونفكانوا،المناطقتلكإلىالعودةيأملونكانوا

استطاعوقد،الأمريكيينالمستوطنينمحاربةعلىالهنود

هارمرالجنرالقواتعلىالتغلبتيرتلليتلبقيادةالهنود

.أم097سنة

قبيلةزعيمتيكومسيهحاولسنة،51حواليمروربعد

واستطاع،البيضضدجديدحلفتنطم،الهنديةالشوني

هنريفقام،لقضيتهالقبائلمنكثيرتأييدعلىالحصول

نحوتحركتخاصةميليشيابتنطمإندياناحاكمهاريسون

أم181عامنوفمبر7يومفجرالهنودفهجمللهنود،قرية

ضاريةمعركةفيالوفانواشتبك،القواتتلكعلى

وقد.الشمسشروقمعالهنديةالقواتبهزيمةانتهت

لانتخاباتمعركتهفيالانتصارهذاهاريسوناستغل

فيهاوفاز،التاريخذلكمنسنة92بعدجرتالتيالرئاسة

.المتحدةالولاياتبرئاسة

تيكومسيهمعالمتحالفةالقبائلمنكثيرالتحق

التقهقرعلىوأجبروهمالأمريكيينوحاربوأ،بالبريطانيين

نأغير،ام281!شةديربورنفورتمذبحةبعدشرقا

موتبعدالمناطقمعظمفيأخفقتقدالهنودمقاومة

السنةفىمناطقهمعنالبريطانيونوتخلى.تيكومسيه

هوكبلاكحربهىالهنودحروبآخروكانت.التالية

فاشلةمحاولةهذهوكانت.أم832سنةجرتالتي

سوكهنودقبلمنالقرىإحدىلاستعادةجرت

لنكولنإبراهاماشتراكبسبباشتهرتوقد.وفوكس

روكباسمحالياالمنطقةوتعرفقتالأ.يشهدلموإنفيها

آيلند.

قدتيكومسيهكانام(.-842ا)813الجنوبفي

والمسيسيبي،وجورجياألباما،في،الجنوبفيالهنودأثار

فيالرعبمنكثيراأثاركا،المستوطنينمنمئاتفقتلوا

كسرتبتجمئميليشياجاكسونأندروفقام.المنطقة

منوأسعةمناطقعنالتخلىعلىوأجبرتهمالهنودشحوكة

هبواالذينالهنود،اسممينوليذلكفأغضب.أراضيهم

الأولىالسمينوليحربيعنأسفرمماالبيضضد

وانتهىم(.2481-1)835والثانيةم(1818-181)6

عداما،تامةتكونتكادإبادةوإبادتهمالهنودبهزيمةالأمر

غربا.هاجرتمنهمقلة

السهولفىالموت

المسيسيبينهروراءماإلىالهنودبنقلالحكومةقامت

أوريجونوإقليمميسورينهربينلهممحددةكمنطقة

قاحلةالمنطقةهذهالأمريكيوناعتبروقد.معاهدةبموجب

المنطقةشاهدواالذينالروادأنغير.للزراعةصالحةوغير

وأوريجونوكاليفورنياالغربيالجنوبنحوطريقهمفي

تلكعلىالاستحوأذفييطمعونأصبحواماسرعان

معدنيفيهابعضهمواكتشفللهنود.الخصصةالأراضى

منأجزاءشراءفيالحكومةوبدأت.والفضةالذهب

عشر،التالممعالقرنخمسينياتفيالهنودمنالأرا!ي

.الغربامتدادعلىلهممحددةمناطقإلىالهنودودفعت

الصيدمناطقعلىالحفاظسبيلفيالهنودكافحوقد

المحددةالمناطقفيالعيم!علىالاقتصاروعدملهمالعائدة

الجياد،يمتلكونالغربهنودوكان.الحكومةقبلمنلهم

المعاركإثرعلىلكن.بشجاعتهمالمستوطنونأعجبوقد

نإقائلينعليهمانقلبوافإنهمضدهمخاضوهاالتيالضارية

الميت.الهنديهوالهنودأفضل

إثرعلىأم(.98.أ-)854السيوكسحرب

بدأت،لارامىفورتفىجرتالتيالصغيرةالمناوشات

1854سنتيبيناستمرتالتيالسيوكسحروب

فيحملةكروليتلقادأم،862سنةوفي.أم!8و.

مئاتأثناءهاقتلوامجزرةالهنودوأرتكبمينيسوتامنطقة
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الكبرىاحسهولاعبريحجولودالخيولعرلاتعلىالأوائلالرواد

يهاجمو!م.الدي!المنطقةهودمعضاريةمعاركفىويشتبحولى

القواتإليهمتصلأنقبلأولمنيوفيالمستوطنينمن

الوضع.علىوتسيطرالحكومية

الذهبعنللبحثالمنطقةإلىالمصتوطنونتقاطر

وصدرتفيها،المقيمينالهنودلحقوقاعتباردونوالفضة

خاصةمواقعفيالسكنالهنودعلىتفرضعسكريةأوامر

الأوامرلهذهالانصياعرفضواالقبائلرؤساءأنغير.بهم

.للحربواستعدواالجائرة

والشايانالسيوكسالهنودباغت،أم876يونيوصي

كاسحبهجومكروكجورخالجنرالبقيادةالحكومةقوأت

الهنودوسحقمونتانا،جنوبروزبدمعركةفيوهزموها

كستر.جورجالكولونيلقواتذلكبعد

سنةالسيوكسللهنودالأخيرةاالانتفاضةحدثت

أحدعلىالقبضبإلقاءالقوادأحدأمرعندماأم098

تماما.الهنودبسحقالحركةتلكانتهتوقدزعمائهم

بعضحدثتام(.أ-86987)0الجنوبيةالسهول

ونيووكولورادو،،كنساسفيالجنوبيةالسهولفىالمعارك

مناطقفيالهنودسكنىتحديدبسبب،وتكساسمكسيكو

معاركبعدالهنودبهزيمةوانتهتبها،يرضوالممعينة

وامستمرالهنديةالقرىفىالمذابحبعضوارتكابطاحنة

.أم987إلى186.سنةالوصمنهذا

الغربيالشمالفي

وفي،الغربيالشمالمنطقةفينفسهالشيءحدث

مذبحةالبيضارتكابإثراندأحتالتيكايوسحروب

قليل،نفرإلامنهمينجلمحيثالهنديةالقبيلةهذهضد

خلالالهنودضدكثيرةومظالمتحاوزاتحدثتكما

عشر.التاسعالقرنمنالخمسينياتفيروجنهرحروب

فيمودوكحربالمنطقةهذهفىالاخرىالحصوبومن

(أم-873أ)872أوريجونوجنوبأجفورنياكاشمالي

.أوريجونواديفيام()877بيرسىنيزوحرب

الصحراءفي

للهنودسمحواقدالغربيالجنوبفىالأسباناكان

يرتكبونكانواولكنهم،الأصليةإقامتهممحالفىبالبقاء

منكثيروكان،أوامرهمخالفواإذاقرأهمفىالمذابح

معالتعاملفيالعنيفةالأساليبهذهيطبقونالمستوطنين

القواتيدعونثمالحوادثبعضيفتعلونوكانواالهنود،

منهم.التخلصأمرتتولىلكيالحكومية

قبيلةأفرادكانأم(.-864أ)846نافاجومصادمات

البيضبأخلاقتخلقواقدونيومكسيكوأريزونافىنافاجو

مستوطناتعلىيغيرونأحياناكانواول!سهمابسهوأءبم

الحكومةوتقوم.الآخرينوالهنودوالم!سسي!جينالأمريكيين

يعاودونكانواولكنهم.مرةكلفىحركاتهمبإخماد

سنةفىعليهمالتغلبأمكنوأخيرا.ذأصكبعدالهجوم

وأخذهممواشيهموقتلمزارعهمتدميرتمأنبعدأم863

.م1868عامإلىم!سسيكلنيوفيليسجنواأسرى

قبائلكانقأم(.009-8611)الأباشيحروب

مكسيكوونيوأريزونافيواسعةمنطقةأرهبتقدالأباشي

موأقعتحديدعنرا!نيكونوالمإذعاما،04لمدة

كوشيز،مثل،زعمائهممنعددفشكل،إقامتهم

عصاباتوجيرونيمو،،كولوراداسومانغاسوفيكتوريو،

علىمباغتةبهجماتللقيامأشداءمحاربينمنصغيرة

وأمر.ضدهمحملةإرسالالحكومةفقررت.الأماميةالخافر

وأخيرا.السلاحلحملمؤهلهنديأيبقتلالجنود

جماعاتانغير،أم886فيورجالهجيرونيمواستسلم

.أم009سنةحتىبالغاراتالقيامواصلتأخرى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحمرالهنودقادة

جيرونيموهوك!لاك

لولمميتمجبونتياك

تيكومسيه

ورندأ،كسولىحا

حولى،سميت

كت،رسولىكا

الهمديةالأرض

ريمحررتكساس

البيضالقادة

يفيدد،كروكيت

روحررجورج،كلارك

صلةذاتأخرىمقالات

غرداالرحف

الأمريكيونالهنود
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الموفوعصرعنا

الاستعمارسنوات-أ

جيمستاونمستعمرة-أ

(أم)637بيكووتحرب!-

(ام-676أ)675فيليبالملكحرب-خ

(أم296-أ068)بيوبلوثورة-د

(ام-1763)968الفرنسيةالهنديةالحروبهـ-

الحدودعلى-2

(أم)763بونشياكحرب-أ

(أم)774دمموراللوردحرب-ب

(أم832-أ097)الغريالوسطفيأخرىصراعات-خ

(أمأ-842)813الجنوبفي-د

الس!لفيالموت-3

(أم!8.-ا85)4السيوكسحروب-أ

(ام-987أ086)الجنوبيةالسهول-ب

الغربيالشمالفي-4

الصحراءفي-5

(ام86-4أ)846نافاجومصادمات-أ

(أم9""-1861)الأباشيحروب-ب

أسئلة

عنهاالسهولفيالهنديةالحروبفيهااحتلفتالتيالنواحيما-أ

الشرقية؟الأقاليمفي

بعضا؟بعضهاتقاتلالهنديةالقبائلكانتلماذا-2

القرنأوائلفىالهنودتجاهسياستهاالمتحدةالولاياتغيرتلماذا-3

عشر؟التاسع

البيض؟والمستوطنينالهنودبنالرئيسيةالنزاعأمسبابما-4

.رجلخواا:نظرا0يةلحرورا

.لألفباءا:ن!ا.ءالألفباحرو!

اللإنجليزيةالألفبائيةتتألف.الإفجليزيةالحرو!

كبير:شكلانمنهالكلحرفاوعشرين!متةمن

لملمول"لحرفباأوتبد،(3ول"،)وصغير(حول+)!ولط)

حروفمثلىذلكفيمثلها2"؟"لمبالحردتوتنتهى

الالفبائيةعنالمأخوذةالأخرىالأوروبيةاللغات

مع،والألمانيةوالأسبانيةوالإيطاليةكالفرنسية،الرومانية

.الحروفنطقفىوأخرىلغةبينيسيرةاختلافات

الألفبائيةمنأبجديتهماستمدواقدالرومانوكان

يعودالذينالفينيقيينعنالإغريقأخذهاالتىاليونانية

باختراعهم،الكتابةتاريخفىنقلةأهمفىالفضلإليهم

فىطفرةبمثابةكانتوالتىالبشريةعرفتهاألفبائيةلأول

المسماريةالكتابتينعنالمتطورةالكتابيةالأشكال

التىالألفباءأشكاللكلانطلاقونقطة،والهيروغليفية

بعد.فيماالشعوبعرفتها

فىويأتي،الإنجليزيةالألفبائيةفيحرفأولوللاإيه

الكتابة.فىاستخدامهشيوعحيثمنالثالثالترتيب

فيكماطويلصوتطهـ:للحرفأصوأتثلاثةوهناك

بمالفمسقفقبالةاللسانبرفعويحدث)ح،ء+؟(،كلمة

الكلمةفىكماقصيروصوتقليلابممفتوحاالفمإبقاء

الأسنانحوافأسفلاللسانطرفيكونوفيه)"!ط(،

وخففالفلث،،اللسانظاهررفعمع،السفليةالأمامية

يكونوفيهحول!"،)3الطويلوالصوتقليلا،الشفتينوفتح

فىالسفليةالأماميةالأسنانحوافأسفلاللسانطرف

غيروالصوت.واسعةفتحةمفتوحوالفم،يرفعثم،البداية

ل!الحرفصوتتقريبايعادلوهو)""ه؟!()ا!لاها(المؤكد

(.ملائم)غير،أ،وللاكلمةفي

فيويأتي،الإنجليزيةالألفبائيةفيحرفثافيكاهبي

فياستخدامهشيوعحيثمنتقريباالعشرينالترتيب

الصوتيةوالأوتارالشفتينمنكلبإغلاقوينطق.الكتابة

بعضوفى.الخارجإلىطريقهيشقالنفستركثمأولأ،

فيكماكاصوتللحرفيكونلا،الإنجليزيةالكلمات

والألمانية،،الفرنسيةوفى.كا!اهحو،؟!4الإنجليزيةالكلمات

فيينطقكما!الحرفينطق،أخرىأوروبيةولغات

تقريبا.الإنجليزية

ويأتى،الإنجليزيةالألفبائيةفىحرفثالثححسي

استخدامهشيوعحيثمنتقريباعشرالثالثالترتيبفي

ينطئكماينطقالأولى.طريقتينلمحاحدىوينطقالكتابةفي

.عح،مولا،احالإنجليزيةالكلماتفيكماتمافا3،الحرف

الصوتولإخراج)"،ول،ح(.!(كالحرففيهاينطقوالثانية

الأماميةالأسنانقبالةلسانهالشخصيضع3،الأول

المفتوحتين.الشفتينخلالمنالنفسيدفعثم،السفلية

مع،لسانهالشخصيرفع!ي،،الثانىللصوتوبالنسبة

الصوتية.الأوتارتهتزاندون،المغلقةللهاةجانبيهملامسة

و4ول4)،حأفىكماس!الحرفيلفظلا،بعضالكلماتوفى

ص!(ءا+أء3!م(.

فيويأقي،الإنجليزيةالألفبائيةفىحرفرابع40فىي

الكتابة.فياستخدامهشيوعحيثمنتقريباالعاشرالترتيب

وفىتماما.الأسنانخلفالفملسقفاللسانبملامسةوينطق

الأسناناللسانيلامس،والإيطالية،والهولندية،الفرنسية

الكلمةأولفييأتيعندما،الألمانيةوفىالعليا.الأمامية

لهأنإلا.الإنجليزيةفىصوتهلهيكونلين،بحرفمتبوعا

أولف!يكلنعندما،الأسباني!وحرف+.صوتعادة

اخرىأماكنوفى.الإنجليزي"منأكثربرقةئنطق،الكلمة

أ؟،(.)،4ولصوتغيروهو)حول(،ذصوتلهيكون

الإنجليزية،الألفبائيةفيحرفخامسص!ص!إي

صوتالمرءوينطق.الكتابةفىوشيوعااستخداماوالأكثر
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باتجاهتماما،للأماماللسانأعلىبتوجيه)حط(،الطويل5

وتشملقليلا.متباعدةوالشفتانوالأسنان،الخشنالحنك

أولوفيح؟؟4:فينجدهاالتيتلك5دالأخرىال!صوات

!3وللحرف.عأ،ا؟()3و،)+حأ(ولوقبلبم3!()+اححأالكلمة

نجدماغالباإنجلترا،وفى3(.ح)،ول!س!!3العريضولصوت

وغالبا4.حلا؟3"س!اص!،مثلكلماتفيهذاولصوت

4(.ء،أول13،)حاملفوظغيرالكلمةآخرفي5مايكون

ويأتى،الإنجليزيةالألفبائيةفيحرفسادس3مإف

أستخدامهشيوعحيثمنتقريباعشرالخامسالترتيبفي

حوافقبالةالسفلىالشفةبوضعوينطق.الكتابةفي

حرفاوينطقخارجا.النفسودفعالعليا،الأماميةالاسنان

تركيبفىالحرفانكانإذأإلاالواحد،3حرفمثل+

الإنجليزيةالأسماءبعضوفيس!م-ماص!3(.)4:كلمتينمن

وصوت)3ءلأا!ط(.الجمعحالةفيكاإلى3شحول)حما،!ي!(

والألمانية،،والأسبانية،والإيطالية،الفرنسيةالكلماتفى3

.للحرفاللاتينىالنطقوكذلك،الإنجليزي3صوتيشبه

حصفينبينجاءإذا3حرفكان،القديمةالإنجليزيةوفي

3صوتيشبه،القديمةالويلزيةاللغةوفيمثللأ.ينطقلينين

.3صوت

ويأتى،الإنجليزيةالألفبائيةفىحرفسالغ5!جي

استخدامهشيوعحيثمنتقريباعشرالسادسالترتيبفى

)وليا!(،فيكماالخشن5حرفالمرءينطق.الكتابةفى

الحبالاهتزازمع،اللهاةجانباهيلامس،الخلفإلىواللسان

ح!ولا!(.)3لاصوت5للحرفيكونقدكذلك.الصوتية

الفرنسيةعنالمأخوذةالإنجليزيةالكلماتبعضوفى

وعندما+2.صوت5للحرفيكون3(،س!!ولهو)!!ء3"!

وفى.ملفوظغير5يكونلأ(!وله،طوط)،ا!4+يتبعه

"!لاهح(.و35)"!لاعصوت+5ديكونأخرىكلمات

ويأتى،الإنجليزيةالألفبائيةفيحرفثامن+،أإتش

فياستخدامهشيوعحيثمنتقريباالتاسعالترتيبفي

الحرفصوتحعسبأسشفتينابتشكيلوينطق.الكتابة

وفى.متباعدةالصوتيةالأوتاروتكون،يليهالذياللين

دفعةالصوتيةالأوتارتعبر3،ط،حأإ،ط،أ!ط،ا:متلكلمات

بين+يكونعندمالكن.طبيعيةبصورةالنفسمنطفيفة

يكونالحرفصوتفإن4،ء؟4(ولأ؟ص!؟،)4لينينحرف!ت

لماهط،3مثلكلماتفيملفوظغير؟ويكونملفوخما.

فىويجيءال!نجليزيةالألفبائيةفيحر!تتاسع11ا!ب

فىاستخدامهتكرارحيثمنتقريباالسابعالترتيب

فىواللسانمفتوحتانوالشفتان(الحرفينطق.الكتابة

لهلينحرفاوالحرف.السفلىالأسنانخلفالفممقدمة

الطويلةاشيوعاأكثرها،للنطقصورعدةالإنجليزيةفي

يكون،الفرنسيةوفى،أم.فىكماالقصيرةأء،أكاوفيكما

القصير.وأالطويلءصوتينفسأللحرف

فيويأقي،الإنجليزيةالألفبائيةفيحرفعاشرل!ذجيه

اسمتخدامهشيوعحيثمنتقريباوالعشرينالرابعالترتيب

قبالةومقدمتهاللسانطرفبوضعالمرءوينطقه.الكتابةفى

وتهتز،النفسويودتماما.العلياالأسنانفوقالفما،سقف

الإنجليزيةفىأللحرفالعاديوالصوت.الصوتيةالأوتار

3صوتللحرفيكونوأحيانا+ك،ل.فيصوتههو

والألمانية،،اللاتينيةاللغاتفىوذلكا،؟()*ؤولاس!ا

وفى+.صوتلىيأخذ،الأسبانيةوفى.والإسكندنافية

،4031ءول4كلمةفيكما031مثلصوتهيكونالفرنسية

تقريبا.الإنجليزية

الإنجليزية،الألفبائيةفيعشرالحاديالحرف!"كي!

شيوعحيثمنتقريباوالعشرينالثانيالترتيبفىويأتي

إلىاللسانبسحب)!،4!ل!(!ينطق.الكتابةفىأستخدامه

تهتزولا،مغلقةوهي.للهاةجوانبهملامسةبمالخلف

فىل!أقبلجاءإذاملفوظغير!(ويكون.الصوتيةالأوتار

فيوكذلك،)"ه،!؟()ك!حهول"(،،)ح!ولك!(الكلمةولأ

!مأ،ولولء9.أوهم3حا*هولكل!حح!4مثلكلمات

الإنجليزية،الألفبائيةفيعشرالثانىالحرفسأاإل

شيوعحيثمنوالعشرينالحاديالترتيبفىويأتى

قبالةاللعسانطرفبوضعوينطق.ال!ضابةفىاستخدامه

إلىاللسانممدتماما،العلياالأماميةالأسنانفوقاللثة

الأوتاروتهتز،الجانبينكلامنالعلياالأسنانملامسةحد

آخرأوجانبمنيخرجالذيالنفستدفقبفعلالصوتية

أراه"،4مثلكلماتفيطيلفظولا.اللسانجانبىمن

ط.-أصوتيشبه،الأسبانيةاللهجاتوفى.ماءط3،الماهط4

لاط.صوت

الإنجليزية،الألفبائيةفىعشرأضالثاالحرفالاأ8ولإم

شيوعحيثمنتقريباالرابكشرالترتيبفيويأتي

وإطلاقالشفتينبإغلاقوينطق.الكتابةفىامشخدامه

المزدوجالااللحرفيكونماوعادة.الأنفعبرالصوت

فىينطقانالحرفينلكنس!+ا+4!،فى(،)3المنفردالااصوت

يتطابقماوغالباأ(.أطه+ا+ا)س!افىكماالكلماتبعض

والإيطالية،،والألمانية،الفرنسيةفيالحرفهذاصوت

قدالرومانوكان.الإنجليزيةفىصوتهيم،والأسبانية

منصوتهيخرج،البرتغاليةوفى.نفسهالصوتأعطوه

لينا.حرفاتبعإذاالأنف

الإنجليزية،الألفبائيةفيعشرالرابعالحرف*،،إ!

استخدامهشيوعحيثمنتقريباالخامسالترتيبفيويأتي

خلفاللثةقبالةاللسانطرفبوضعوينطق.الكتابةفيم

فيلموحرف.الأنفمنالصوتوإخراجالأماميةالاسنان
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فىكماالكلماتبعضفيملفوظغيريكونالكلمةنهاية

غيرعليهالسابقالحرفيكونكلماتهناكلكنلا؟(.)،د

نفسه.للاحرفينطقبينما(،ء،،54+54،دول!،30)ح،مملفوظ

مثلكلماتفىأمامنفردا.ل!ينطقعول،ا!*ا3المزدوجل!و

الصوتوللحرف.ينطقانل!الحرفينكلافإنس!ول،!ول-ولء9،

والألمانية.،القديمةواللاتينية،القديمةاليونانيةفيتقريبانفسه

يكون،،،هكذابتلدةالحرفيكتبعندما،الأسبانيةوفي

وفى.الإنجليزيةلاور!حه،5كلمةفيكمال!،3صوتله

)"،54"(.غنةاللينةالحروفعلىل!يضفي،الفرنسية

الإنجليزية،الألفبائيةفىعشرالخامسالحرف5هأو

استخدامهشيوعحيثمنتقريباالرابعالترتيبفىويأتى

أصواتعدةالإنجليزيةفىلهلين،حرفوهو.الكتابةفى

ي!353ءطولاحالكلماتفيالأساسيةنطقهاطرقتتضح

الدارسونيعدهاالتي،،وله،القصير()5ول،5(،الطويل)5

المزدوج5وللحرفدأ(.والقصير5صوتي)ضممدغمة

لهيكونمنفردا،ليناحرفاينطقعندمافهو.أصواتعدة

4!35.وهم40و4001!:الكلماتفىالمتمثلةالأصوات

ح،ء،!3ء955م!منفصلا،فيها5كلينطقكلماتوهناك

.ح0ه4ء8اولس!أ!

الإنجليزية،الألفبائيةفيعشرالسادسالحرف!9بي

شيوعحيثمنتقريباعشرالثامنالترتيبفىويأتى

مع،واللهاةالشفتينلماغلاقينطق.الكتابةفياستخدامه

ولامتباعدةالصوتيةالأوتاروتكونمؤقتا.النفسحبس

كلماتفىعللحرفالنموذجىالصوتويتمثلتهتز.

3صوت+عللمركبيكونماوغالبا9.س!او،اس!"مثل

كلماتفيملفوظغيرءويكونلأ"(.3حأ3)؟934!ه"ه"9،

."3لأحث!4كا!ا9،43ولعولأ+5ولا!مثل

الإنجليزية،الألفبائيةفيالسائكلشركاالحرف4كيو

شسيوعحيثمنوالعشرينالخامسالترتيبفيويأتي

ر2بالمتبوع"لحرفأنالثابتومن.الكتابةفياستخدامه

الشفتينبتضييقالصوتهذاإخراجويمكنكثا!(.صوت

قريباأوللهاةملامسااللسانظهرويكونوتدويرهما.

الكلمةنهايةفى4ءولود.الصوتيةالأوتارتهتزولامنها،

،صوتكذلك4لأوللتركيب.طصوتأولول(4)ءول

صوتالفرنسيةفيلهالتركيبوهذاح(.3،ص!ول؟هول؟أح،)53

صوتالأسبانيةوفي،*!خصوتالألمانيةوفيكا!أ،أوغأ

!ث!!.ينطقونهكانواالرومانأنويعتقد.ط

الإنجليزية،الألفبائيةفيعشرالثامنالحرفول3آر

استخدامهشيوعحيثمنتقريباالسادسةالمرتبةفيويأتى

وضعهيولحرفلنطقشميوعاالطرقوأكثر.الكتابةفى

اللسانجانبيجعلمعالعليا،اللثةمنقريبااللسانطرف

بينالنفسويتسربالعليا.الخلفيةللأسنانتماماملامسين

المردد،أوالأجوف"حرفحالةوفي.واللساناللثة

بسرعةيهتزاللسانطرفالنفسويجعلحرااللسانيكون

ول.الحرفلإخراجعادةالصوتيةالأوتاروتهتز.اللثةقبالة

الإنجليزية،الألفبائيةفيعشرالتاشعالحرف33إس

امشخدامهشيوعحيثمنتقريباالتاسعةالمرتبةفيويأتي

فمن.الإنجليزيةفىشمائعانصوتان3وللحرف.الكتابةفي

،34.فىكماالهسيس،صوتلهصافيا،يكونأنالممكن

مفتوحتينشفتينعبرالنفسبدفعالصوتهذاالمرءويخرج

حالةفيالصوتيةوالأوتارالسفلىالأسنانأسفلواللسان

منتصفأونهايةفى2مثل3نطقيمكنكماأسترخاء.

بالطريقةيخرجالصوتوهذا3!ط(.)،403!ء3،الكلمة

الصوتية.الأوتاراهتزازمعولكنكبير،حدإلى،السابقة

غيرالحرفيكون4،أ"؟ح3وا!3!امثلكلماتوفي

الفرنسيةفىالإنجليزيصوتهنفس3وللحرف.ملفوظ

.الأخرىالأوروبيةاللغاتمعظموفىوالألمانية

ويأتي،الإنجليزيةالألفبائيةفىالعشرونالحرف+،تي

فياستخدامهشيوعحيثمنتقريباالثانيالترتيبفي

العليا،الأسنانحافةعلىاللسانبوضعوينطق.الكتابة

ويطرد.الصوتيةالأوتاروكذلكمفتوحتانوالشفتان

ولص!،3ءم،مثلكلماتوفى.واللسانالأسنانبينمنالنفس

،،45؟التركيبوفي.ملفوظغير+الحرفيكون3،حاعأ

فىكما+حأوأ!،4،ا،54فيكما،+3()الشينمثل"ينطق

+المرءينطق،ولأولفيكما++،التركيبوفي.4حولولها،3

ويطردالعلياالاسنانأطرافألسفلاللساننصلبوضع

الصوتيةالأوتاربقاءمع،والأسناناللسانبينمنالنفس

معنفسهالشىءيحدثحولزولأ،مثلكلماتوفي.مرتخية

الصوتية.الأوتاراهتزاز

الألفبائيةفيوالعشرونالحاديالحرفل!وليو

شيوعحيثمنوالعشرينالحاديةالمرتبةويحتل،الإنجليزية

الإنجليزيةفيولهلين،حرفوهو.الكتابةفىاستخدامه

هو،الحرفباسمنقرنهالذيولهلا،وصوت.أصواتعدة

النطقخلالمنيتحقق،مدغمصوتالأمر،حقيقةفي

الصوتأما3.الحرفهوأولهما،منفصلينلحرفينالمتصل

تحتاللسانوطرف،الشفتينبتدويرفيحدثالثاني

!اهلاصوتونجد.اللسانظاهررفعمع،السفليةالأسنان

ل!،للحرفالأخرىالاصواتأماول،ء3.ء3ولحآ،4في

وقدع"3.و"ول!وحأ"ولولطو3ولولمثلكلماتفيفنجدها

الكلمةفيكماس!الحرفبعدملفوظغيرر2يكون

كل!لما!(.)4

الألفبائيةفىوالعشرونالثانىالحرف73في

حيثمنوالعشرينالحاديةالمرتبةفيويأتى،الإنجليزية

السفليةالشفةبوضعينطق.الكتابةفياستخدامهشيوع
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عبرالنفسودفع،اللهاةإغلاقمعالعليا،الأسنانعلى

الألمانية،وفي.الصوتيةالأوتارلتهتز،والشفتينالأسنان

.!صوت3للحرفيكونقد،والأسبانية

الألفبائيةفىوالعشرونالثالثالحرف**دبليو

حيثمنتقريباعشرةالتاسعةالمرتبةفىويأتي،الإنجليزية

ورفع،الشفتينبتدويروئنطق.الكتابةفىاستخدامهشيوع

مغلقة،واللهاة.يليهلينلصوتتأهئا،اللهاةنحواللسان

فيملفوظغيركلاحرفويكون.الصوتيةالأوتاروتهتز

فيالحرفهذانجدولا3ء"3،ا،.!ولهع"،مثلكلمات

إلاالأخرىالرومانيةأوالفرنسيةأوالإسكندنافيةاللغات

ماوعادة.أخرىلهجاتعنالمأخوذةالكلماتبعضفي

.3صوتالألمانيةفىلهيكون

الألفبائيةف!والعشرونالرابعالحرفثهـ*إكس

حيثمنتقريباوالعشرينالثالثةالمرتبةويحتل،الإنجليزية

ستةالإنجليزيةفيممموللحرف.الكتابةفياستخدامهشيوع

ا(،)+ول*!امم!+3وبمأ+!!رس!()ص!ولال!تأو3(،)*أك!3.أصوات

.(*لااهء؟5ولس!)د!و؟(،،ا*اهلا3)3+و؟(الا*لاقهلا3)ك!2و+

الأسبانية،وفي.صوت!ح!ديكونلاالحالاتبعضوفي

+الحرفاو3الحرفينطقكمامصرالحرفينطققد

أصواتهالأوروبيةاللغاتمعظمفيوله.الإنجليزيان

3!.صوتوخاصةنفسها،الإنجليزية

الألفبائيةفيوالعشرونالخاسرالحرف3لأواي

حيثمنتقريباعشرةالسابعةالمرتبةويحتل،الإنجليزية

وألينايكونقدالحرفوهذا.الكتابةفياستخدامهشيوع

اللسانمقدمبوضعالساكن3حرفالمرءوينطقساكنا،

وضعإلىينساباللسانيتركثم،الخشنالحنكمنقريبا

اللهاةوتبقى.التالىاللينالحرفصوتبنطقيسمح

حرفا3حرفيكونوعندما.الصوتيةالأوتاروتهتز،مغلقة

لاام(؟و)لا*ا،فيكماالطويل)حرفصوتلهيكونلينا

وصوتى9+،لأ،4(،طو)ط"لا+،،فيكماالقصيراوصوت

نطقطرقبعضفىكما،الطويلعصوتأوعأ+لا*،

ل!لأ!كا.كلمة

فيوالأخيروالعشرونالمسادسالحرفل!2زد

وينطق.الكتابةفىاستخداماوأقلها،الإنجليزيةالألفبائية

اللسانبوضع)ء،،02(العاديالساكن2صوتالمرء

أنهالوحيدوالاختلاف.نفسه3نطقوضعفىوالشفتين

2وللحرف.الصوتيةالأوتارتهتز2حرفنطقحالةفي

الأوروبيةاللغاتمعظموفى3+.صوتالألمانيةفي

ماعدا،الإنجليزيةفيصوتهنفس2أصواتتشبه،الاخرى

حيثأسبانيا،فيبالأسبانيةللناطقينالفصحىاللهجةفى

،"صوت،الأحيانغالبفي2،صوتيشبه

.)،14،ا"(كلمةفى،كماالإنجليزي

الألفباء

اللعة،لانجليزيةا

الطباعةصف

المائلةالحروف

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكتابة

السريعةالكتابة

اليدويةالكتابة

اللغة،للاتينيةا

الإفافة،حروفأيضاوتسمىالجرصو!

إلىالأفعالمعانيتضيفلانها،الصفاتوحروف

فيهاوعملتالأسماءعلىبالدخولفاختصتالأسماء،

ويرادللتعديةتأتىوقدالجر،استعمالهافيوالأصلالجر.

فالمعنى.71:البقرة!بنورهماللهذهب):مثلالتوكيد،بها

.متعددةمعانذاتحروفوللجر.نورهماللهأذهب

أخ!هبرأسواخذ):مثل،الإلصاقمعانيهاوأهمالباء.

مثل:،السببيةتفيدوقد.ها.:الأعراف*!وإليهيجزه

وهيالاستعانه،أو.4.:لعنكبوتا*!وبذنبهاخذنا)فكلأ

بأبصارهم!ليزلقونك):مثل،الفعلآلةعلىالداخلة

مثل:،المجاوزةمعنىفى)عن(عنوتنوب.أه:القلم

مثل:)على(،الحرفأو.95:الفرقانخبيرا*!بهفاسأل)

75.:عمرانآلبقنطار!تأمنةإنمنالكتابأهلومن)

برءوسكم!وامسحوا)مثل:،التبعيضبمعنىوتكون

أحرفأصلوهو،للقسمالباءحرفويأتي:6.المائدة

)وجاءوامثل:،المصاحبةوهي)مع(بمعنىوتأتي.القسم

.161:الأعراف!عظيمبسحر

أولئك):مثل،المقابلةبباءعنهاويعبر،للتعويضوتأتي

بمعنىوتأتي86.:البقرة!بالآخرةالدنياالحياةاشترواالذين

وبالليل!مصبحينعليهملتمرونوانكم):مثل)فى(،

.371:الصافات

مريم:وأبصر!بهمأسمع):مثللزوما،الباءتزادوقد

شهيدا!باللهوكفى):مثل،لازمغيرزائدةتأتىوقد38.

97.النساء:

مثل:الاختصامى،أو،الملكمعانيهاومن.اللام

كثيراوترد.36فاطر:!جهنمنارلهمكفرواوالذين)

لذكرقلوبهملخشعأنآمنواللذينيأنألم):مثل،للتعليل

يجريكل):مثل)إلى(بمعنىتكونوقد.أ6الحديد:!الله

العامل،لتقويةاللامتزادوقد.2الرعد:!مسمىلأجل

.701هود:يريد!لمافعال):مثل

عوفىمثل:للزمانالغايةابتداءمعانيهاومنمن.

مثل،،للمكانالغايةابتداءأو،الجمعةيوممنالمريض

سياقمنتعرفأخرىلمعانتأتىوقد.البيتمنخرجت

فاجتنبوا)مثل:الجنسلبيانتأتىأنذلكمناستعمالها،

مثل:،للتبعيضوتأتي3.،:الحج!الأوثانمنالرجس

مثل:،للتعليلوتأتى8.:البقرةآمنا!يقولمنالثاسومن)
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،البدلعلىدالةوتأتي25.نوح:أغرقوا!خطيئاتهممما)

38.:التوبة*!الآخرةمنالدنيابالحياةأرضيتم):مثل

وأنفيتحقدمهأنشريطة)من(،حرفيزادوقد

يكونوأن.نكرةالمجروريكونوأن.استفهامأونهي

منمازارني:مثلمبتدأ،أوبهمفعولأأوفاعلاالمجرور

.اليومأحد

منسرتمثل:،الزمانفيالغايةلانتهاءوتأتي.إلى

جئت:مثل،المكانفيالغايةانتهاءأو.آخرهإلىالنهارأول

ولا)مثل:)مع(،بمعنىوتأتي.البيتإلىالمسجدمن

.2النساء:!أموالكمإلىأموالهمتأكلوا

مثل:فيها،استعمالهاوأكثر،الظرفيةلمعنىوتأقي.في

فيالنارامرأة)دخلتمثل:،للتعليلوتأتىالدار.فيزيد

فىولأصلبنكم):مثل)على(،بمعنىوتأتيحبستها(.هرة

.معانمنذلكوغير7.ا:طه!النخلجذوع

وأ.يصدفكذوبرب:مثل،للتقليلوتأتي.رب

تجرولا.المعاركساحاتملأجيشربمثل:للتكثير،تأتي

مجرورهابمتعلقلاوهىاستعمالاتها.أكثرفيالنكراتإلا

مثل:،إعرابىمحلذوومجرورها،الزائدةحكمفيلأنها

عملفيالواوعنهاتنوبوقد.أمكتلدهلملكأخرب

سدوله.أرخىالبحركموجوليل:مثلالجر

حتىهيسلام):مثل)إلى(بمعنىللغايةوتأتيحتى.

يدخللا)إلى(أنبينهماوالفرق.هالقدر:الفجر!مطلع

فىمابعدهافيدخل)حتى(أماماقبلهاحكمفىمابعدها

الضمائر.غيرالظاهرةالأسماءإلاتحرولاماقبلها.حكم

الجر.غيرأخرىاستعمالاتولها

والأصل،بالقسميختصجرحرفوتستخدمالتاء.

كقوله،القسمبتاءعرفولذا(،)اللهلفظيجرأنفيه

85.:يوسص!يوسفتذكرتفتأتاللهقالوا):تعالى

أسلوبفيتستعملعندماجرحرفتستخدمالواو.

أهمللنوالىمثل:،القسمبواوعرفولذاقسم،

.الاطلاع

الشر،عنبعدتمثل:،المجاوزةمعناهفىالأصل.عن

لتركبنمثل:))بعد(،بمعنىويأتي.القوسعنرميتأو

ويأتي.حالبعدحالأأي.أأ.الانشقاقطبق!عنطبقا

*!نفسهعنيبخلفإنمايبخلومن):مثل)على(،بمعنى

يقبلالذيوهو):مثل)من(،بمعنىويأتي38.محمد:

.52:الشورى*!عبادهعناللوبة

معنىفي)على(الحرفالممتعمالأكثر.على

.31:الزخرف!ظهورهعلىلتستووا):مثلالاستعلاء،

غفلة!حينعلىالمدينةودخل)متل:)فى(،بمعنىوتكون

اكدالواإذاالذين):مثل)من(،بمعنىوتكون.15:القصص

.2:المطففين!يستوفونالناسعلى

الذيكمثل)مثل:،للتشبيهالكافتأتى.الكاف

كماواذكروه):مثل،للتعليلأو.71:البقرةنارا!اسلوقد

.891:البقرة!اكمهد

ولايجر،حرفينيستعملاأنفيهماالأكثرمذ.ومنذ

فإذا)من(،بمعنىفهماماضياكانفإن.الزمانإلابهما

وإنشمهر.من:فالمعنىشهر،منذأوشسهرمذمارألمجه:قلت

سررتنيإنك:القائلكقول)في(،بمعنىفهماحاضراكان

امض.يستعملانوقد.الليلةهذهفيأي.الليلةهذهمنذ

ولاالاستثناءومعناهماالجر،حروفمنوعدا.خلا

!!اأط.طالبخلاالطلابحضرتقولالمضمر،يجران

الاستثناء،علىبعدهمامافينصب)ما(عليهمادخل

واحدا.عداماالحاضرينعددت:مثل،فعلينويكونان

والأدباءالكتابمنكثيرحماولالعرديةالحروف

إلانفسهاالعربيةاللغةوأصولأصولها،يحددواأنالعرب

محمدالنديمابنهؤلاءومن.جازمرأيإلىيصلوالمأنهم

أحمدوأبوالعباس،الفهرستمؤلفإسحاقابن

خلدونوابن،الأعشىعمبحكتابصاحب،القلقشندي

الفريد،العقدمض!عبدربهوابن،المقدمةصاح!

العربية،الحروفعنكتبواقدهؤلاءأغلبأن.غيروغيرهم

هذهأنإلىفذهبوا،أدبيةكتاباتاللغةنشأةوعن

آدمتعالىاللهعلمهمماكلها،العربيةاللغةوهذه،الحروف

نبيإلىالعربيةاللغةوانتهت.أخرىلغاتمنعلمهمامع

التىالمستعربةالعربأبووهوالسلامعليهإسماعيلافى

عنهونقلهابالعربيةتكلممنأولوهو،قريشمنهاكانت

منوالخاصةالعامةبينالاعتقادهذاانتشروقد.بنوه

نأيرفضونالكتابمنقليلغيرعدذانجدولكنا.العرب

رأسوعلىوصورها.بحروفهاادمتعلمهاقداللغةتكون

صناعةالخطأنمقدمتهفيذكرالذيخلدونابنهؤلاء

استخدمتهاوقدلها.لحاجتهالإنسانإليهالجأ،الصنائعمن

.العمرانوعرفتاستقرتعندماالأرضشعوبكل

فيواليمنالشاممعقديمةصلاتللعربكانت

قسمينإلىالناسانقسمولهذا.والصيفالشتاءرحلتى

نأيرىفقسم:العربيالحرفأصلتحديدحاولواعندما

،الشمالفيالحيرةأهللغةمنمشتقالعربيالحرفأصل

حميرمنمأخوذالعربيالحرفأصلأنيرىآخروقسم

توضيحفيالقديمةالعربيةالمراجعوتعسهب.بالجنوب

نأيرونالذينفيذكر.العربيةاللغةبهاتكونتالتيالطريقة

ويحددونالعربمنجماعةأن،الحيرةمنالعربيةأصل

هجاءعلىالعربيةاللغةهجاءوقاسوااجتمعواقدأسماءهم

وانتقلتالأنبار،أهلمنأناسمنهموتعلمها،السريانية

الأكيدرطريقعنمكةإلىووصلت.الحيرةلأهلمنهم
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بنأميةلنلسفيانعلمهاالذيالجندلدومةصاحب

وانتشرت.زهرةبنعبدمنافبنقيسولأبي،عبدشمس

الجماعةأما.والشامومصرالحجازبلادفيذلكبعد

اليمنفيكانالعربيةمنشأأنترىالتيوهى،الثانية

منانتقلقدالخطأنيرىالذيخلدونابنفأشهرهم

وأمام.وقريشالطائفإلىالحيرةومن،الحيرةإلىاليمن

العلماءيبحثأنمنبدهناكيكنلم،التضاربهذا

بحثوقد.الموضوعهذالتحديددامغةأدلةعنالمحدثون

الموضوعهذافيالعربوغير،العربالعلماءمنعدد

الكثيرونفتوصل،والخطوطات،القديمةالنقوشإلىولجأوا

أمثلتهومن،العربىالخطأصلهوالنبصالخطبأنمنهما

فياللوفربمتحفحالياالموجودالمشهورالنمارةنقعق

فيويلاحظعمرو.بنالقيسلامرئنقشوهو،باريس

غريبة:صورلهاالعربيةالحروفبعضأنالنقشهذا

ش!!فيوالواو،المقلوبةالواوصورةفيكانتفالألف

)7(سبعةالرقمشكليأخذكانوالدال)9(،تسعةالرقم

كفرعيبدويجعلهأسفلهرأسىخطلهيضافل!ش

هذاواستمر.الإنجليزيةاللغةفي)3(كالحرفأو،الشجرة

لعدحتىقرونثلاثةعلىتربولفترةمستخدماالنبطىالخط

ومماالبتراء.عاصمتهاكانتالتىالنبطيةالمملكةزالتأن

إلىتاريخهايعودالخطلهذاآثاروجودذلكعلىيدل

زالتقدالنبطيةالمملكةأنرغم،الميلاديالخامسالقرن

نأالختلفةالمراجعوتثبت.الميلاديالثانىالقرنبدايةفي

بثلاثمرقد)الشام(الشمالفيالعربىالحرفشكل

فيهاتستخدمكانتالتىتلكهى:الأولىالمرحلة:مراس

إلىتميلفيهاالحروفأشكالكانتالتيالاراميةالحروف

الخطمنالانتقالفيتتمثل:الثانيةوالمرحلة.التربيع

فتتمثل:الثالثةالمرحلةأما،النبطىالخطإلىالمردغالآرامي

المتصفالنبطيالخطإلىالمربعالخطمنالتحولفى

الحرفأصلأنيؤكدومما.حروفهأغلبفيبالاستدارة

كانتقويةتجاريةعلاقاتوجودالنبطيالحرفهوالعربي

سوتوجوديؤكدهاكما،المدينةوأهلالنبطبينقائمة

تكونالعربىالخطرحلةفإنهذا،وعلى.المدينةفينبطجة

ثم.خطهمالنبطمنهما!شعارالذينالاراميينمنبدأتقد

ملامحاتضحتوقد.النبطمنخطهمالعرباستعار

القرنبينماالممتدةالفترةخالألوتميزتالعربيالحرف

.الميلاديالسادسالقرنونهايةالميلاديالثالث

أنهاإلا،العربيةالحروفملامحاتضاحمنالرغموعلى

عرففقد.العربيةالامصاركلفيواحداشكلاتتخذلم

ك!!فيالحرفيتخذالتيالخطوطمنكثيرةأنواعاالعرب

الانباريالخطالخطوطهذهفمنمغايرا.شكلامنهاخط

والخط،المدنيوالخط،المكىوالخط،الحيريوالخط

هذهمننوعكلأنوواضح.البصريوالخط،الكوفى

لاالقديمةالمراجعأنورغم،معينبلدإلىينسبالخطوط

أنناإلاخط،كلفيوأشكالهاالحروفبصفاتتمدنا

المنتشرةالخطوطاتمنالفروقبعضنتبيننست!!!

المنحوتةالخطوطومن،العالممتاحفمنكثيرفىحاليا

الأبنيةبعضجدرانأوعلىالصخورأوالحجارةعلى

برحلةمرتقدالعربيةالحروففإنكلوعلى.القديمة

بعضويذكر.الانالمعروفشكلهاإلىتصلأنقبلطويلة

،العرببلادفيالخطوطأقدمهوالحميريالخطأنالعلماء

هوهذاالانباريوالخط.والحيرةالأنبارفىمستعملاوكان

الخطهذاكانفقدلاحقا.الكوفىبالخطسمىالذي

الانتشارفيوبدأ،الإسلامظهرولما.الكوفةبناءقبلمعروفا

تكونأنالضروريمنوأصبح،بالكتابةالاهتمامازداد

قراءةتسهلحتىمعروفةواحدةصورةالعربيللحرف

وتتوحد.القرآن

انتشاربعدإلاالعربيالحرفشكليكتمللم

يأإعجامبلاتكتبالعربيةالحروفكانتفقد،الإسلام

وعلى،ذكائهعلىيعتمدفالقارئأوتحتها،فوقهانقطبلا

والياءوالثاءوالتاءكالباءحروفبنماالتفرقةفىالسياق

الدالأووالخاء،والحاءالجيمحروفبينأو،والنون

وهكذا.،والقافالفاءأو،لوالذا

علىوالمحدقنالقدامىالعرباللغولينجهودتقتصرلم

إماالحروفهذهبترتيبقاموابل،فحسبالشكلتطوير

وإما،الألفبائيبالترتيبحاليايعرفوهذاأشكالها،وفق

يعرفماوهومخارجهاوفقوإما،الأبجديالترتيبوفق

منحرفكلصوتبوصفوقاموا،الصوتىبالترتيب

والصرفيةالمعجميةالناحيتينمنتناولوهاكماالحروفهذه

يلي:كما

منالعربيالكلمحروفتتكون.الألفبائيالترتيب

.ح.ج.ث.ت.بأ.بالترتيبهيحرهشاوعشرينثمانية

.ف.غ.ع.ظط..ض.ص.ش.سز.ر.ذ.د..خ

الالفبائي:الترتيبوضعوقد.يو.هـ..ن.م.ل.ك.ق

زمنفى،العدوانييعمربنويحيى،عاصمبننصر

بينالمشابهةعلىمبنيترتيبوهو.مروانبنعبدالملك

الإعجامبينوالتقابل،والرسم،الشكلفيالحروف

والنقط.

فيأبجدياالحروفهذهترتب.الأبجديالترتيب

.زو.هـ.د..ج.بأ.:التاليالنحوعلىالعربيالمشرق

.شر..ق.ص.ف.ع.س.ن.م.ل.كيمما..ط.خ

ولهاالجملى.حسابانظر:.غ.ظ.ضذ..خ.ث.ت

بدءابالعشراتعددئاتتضاعفأرقامالجملحسابفي

يصلأنإلىر،:حرفمنبدءابالمئاتثم.ك:حرفمن
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الأبجديوالترتيب.غ:حرفمعألفالعددإلى

هـ.د..ج.بأ.:كالتاليهوالمغربفيالعربيةللحروف

.ر.ق.ض.ف.عص..ن.م.ل.ك.ي.ط.خز.و.

بينالاختلافهذاوسببلت!...غظذ..خ.ث.ت.س

هوالعربيةللحروفالأبجديالترتيبفىوالمغاربةالمشارقة

القديمةالأمعنالأبجديالترتيبيروونالمغاربةأن

المشارقة.عنهممايرويهغيرعلى،الساميةالأموبخاصة

صاحبأحمدبنالخليلرتب.الصوتيالترتيب

ترتيجاالعينمعجمسماهالذيمعجمهحروفالعينمعجم

ض.ش.-جك.ق-.غ.خهـ..ح.ع:كالتالىصوتيا

.ف-ن.لر.-ثذ..ظ-تد..ط-ز.س.ص-

الألفعدقدالترتيبهذافيونراهأ.-يا.و.-م.ب

تلاالذيالصوتيالترتيبأما.العربيةأصواتمنصوتا

الحلق،بأصواتوانتهىالشفويةبالأصواتبدأفقدالخليل

.بالشفاهومنتهيابالحلقمبتدئاالخليلترتيبكانبينما

.و:كالتالىالعربيةالأصواترتبقدجنيابنأنونجد

.لر..نط.د..ق.صز..س.ظذ..ث.ف.ب.م

وهكذاأ،ا.هـ..ع!..ع.خ.ق.ك!.لق..ي.ض

وفي.العربيةاصواتمنصوتاالألفبدورهجنىابنعد

صوتياالعربيةحروفالمهتمينبعضرتب،الحديثالعصر

-ض.ن.طد..ت-ظذ..ث-فو..م.ب:كالتالي

.ع.خ.ق.غ.-خك.ي!..لق-ز.ص.سر..ل

.ذ.ظ.ف-و.م.ب:كالتالىخرآفريقورتبها،.أهـ.

ي-!.ش-ر.س.صز.-ن.ل.ت.ط.د.ض-ث

هـ..أ.ح.ع-ق-!.غ.ك-

صوتاالألفالحديثالصوتيالترتيبيعتبرلموهكذا

كتابيةثمرةالمحدثيناللغويينعندف!.العربيةأصواتمن

فالياءالممدودبن،والواوألياءمثلطويلةفتحةلحركة

لضمةثمرةالممدودةوالواو،طويلةلكسرةثمرةالممدودة

طويلة.

فيكثيرةاستخداماتللحروف.الصرفيةالناحية

قولكفىالمجموعةالزيادةحروفمنها،الصرف

موطيا()هدأتفيالمجموعةالإبدألوأحرف)سألتمونيها(

ذلك.وغير)واي(:العلةوأحرف

ورمزهاالضمة:!ط،ثلاثالعربيالحرفحركات

الحرففوقورمزهاوالفتحة-،هكذا:الحرففوق

السكون-،هكذاالحرفتحترمزهاوالكسرة-،هكذا:

والحركات:-.هكذاالحرففوقورمزهالحركةضد

الأخيرالحرفقبل،العربيةالكلمةحروفعلىوضدها

الكلمة.هذهفيالنطقلبنيةصوتيضبطعلامةهيمنها

إعرابعلامة!ط،العربيةالكلمةفيالأخيرالحرفوعلى

بناء.أو

صوتيةقوةدرجةلهاوضدهاالحركاتوهذه

والفتحة،،والضمة،الكسرة:التاليالتنازلىبالتركيب

الكلمةفيالهمزةكتابةفيالقوةهذهوتؤثر،والسكون

وأنبرةعلىأوياء،علىاوواو،علىأومفردة،العربية

اخرها،فيأووسطهافيأوالعربيةالكلمةأولفي،ممدودة

فيالاخيرللحرفوالتنوين.الصوتيةالنطققواعدوفق

وأبالضمتين،يكون(خاصة)الاسمالعربيةالكلمة

الأسماءفيالأخيرالحرفعلىالكسرتينأو،الفتحتين

وكسرا،وفتحاضما--،-،هكذا:ورمزهالمفردةالعربية

العربيالحرفوضوابط.بالتنوينخاصةنحويةقواعدوفق

علىيدلوالشد.والقطع،والوصلوالمد،الشد،:أربعة

يدلوالمد+.6،+،هكذا:ورمزه،متماثلينحرفينإدغام

أولفيمفتوحةهمزةبعدألفاقلبتساكنةثانيةهمزةعلى

والوصلا.هكذا:ويكتب،الأولالمهموزةالعربيةالكلمة

فيالأولالمهموزةالكلمةفىنطقاالهمزةإسقاطعلىيدل

ثبوتعلىيدلوالقطعا،هكذا:وتكتب،الكلامأول

هكذا:وتكتب،العربيةالكلمةأولفىوكتابةنطقاالهمزة

.الهمزة:انظر.إ.أ.أ

بابه.فيحرفكلعنالتفاعميلأيضا:انظر

المولموعةفيصلةذاتمقالات

الإسلاميةالفمونالطباعةحرفالأبحدية

الكتابةالجرحروفعلم،الأصوات

العربيةالكتابةالعربيالخطالألفباء

اليدويةالكتابةالصائتالتجريد

العربيةاللغةالصامتالتوكيد

كتبالطباعةييأطمنأسلوباولولالحرو!

الحروفهذهتوضحأحيانا.للتمييزاللاتينيةالحروفبه

)منالبندقىالطباعوكانتحتها.واحدخطبوضعالمائلة

ام(،551-أ؟45)0مانوتيوسالدوس(البندقيةأهل

علىوضعهاوقد.المائلةالحروفهذهاستعملمنأول

الاناستعمالهويشيع.عصرهفيالكتابةفيأسلوبأساس

.والأفلاموالمجلاتوالصحفالكتببعضعناوينفي

تستعملعندماالمائلةبالحروفالكلماتتكتبماوعادة

الكلماتفيكمامعناها،عنبغفالنظركلمةلتمييز

هنا.كانتقولكأن،الخاصللتوكيدوكذا.ألمممالنحلة

الأجنبية.الكلماتإلىالمائلةالحروفتشيركذلك

بمالألفباء:انظر.السيريليةالهجاءحرو!

للغة.ا،لروسيةا

انظر:.العالميةالصوتيةالهجاءحرو!

علم.،الأصوات
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نتيجةالجلديصيبمؤلمالتهابا!ى!حروق

الشمس.لفحاتأحياناوتسمى،للشمسالشديدللتعرض

خلاليختفىيسيراحمرارمنالالتهابدرجةوتتفاوت

البشرةفىقرمزيولونوأورامقروحإلى،قليلةساعات

الحادةالشمسقروحتسببوقدتبرأ.أنقبلتتسلخالتي

يسببوقد.والضعفوالحمىوال!غماءبالبردال!صابة

بالشيخوخةالجلدإصابةللشمسالمتكررالطويلالتعرض

.السرطانإلىيؤديوقد،المبكرة

والزمنالضوءكثافةعلىالحروقخطورةوتتوقف

الأشعةوتسطع.الشمستأثيرتحتالشخصأمضاهالذي

الصيف،فصلخلالبكثافةالمرئيةغيرالبنفسجيةفوق

ولذلكوالماء،السحبعبرتنفذوهىالنهار.منتصفوفى

غائميومفيالشمسبحروقالشخصيصابأنيمكن

الاشمعة.هذهوالتلوجالرمالتعكسكما،السباحةأثناء

فيأوالشاطئفىالشصربقروحالإصابةاحتمالاتوتزيد

الجليد.علىالتزلجمنحدرات

اللونبنيةصبغةعلىالإنسانجلدطبقاتوتحتوي

أما.القروحمنجزئياالجلدتحميوهىالملانينتسمى

وأصحابالأحمر،والشعرالزرقاءالعيونذووالأشخاص

نسبةبجلودهمفتوجد،اللونالفاتحةالبشرةوذووالنممق

الشمسبقروحيصابونولذلك،الملانينمنقليلة

لقروحيتعرضونمافنادراالداكنةالبشرةذووأما.بسهولة

ويمكن.الملانينمنأكبركميةبهابشرتهملأنالشمس

دونالأسمراللونبشرتهمإكسابالأشخاصلمعظم

لمدةللشمسبالتعرضوذلكالشمص!،بلفحةالإصابة

مابنذلكبعدالمدةتزيدثم،الأولاليومفيفقطدقيقة

الشمسلفحةتجنبأيضاويمكنيوميا.دقيقة51و01

تعملكيميائيةموادعلىيحتوي)دهان(كريمباستخدام

يصفىفالواقي،الشمسلأشعةعوازلأوواقياتبمثابة

معظمها.

مبللةإلممفنجةتمريرهوالشمسلقروحعلاجوأفضل

الدهاناتاستخدامأنكما.المصابةالمنطقةعلىباردة

إذاالطبيباستشارةالأفضلمنأنهإلامنها،يخففالطبية

كثيفة.قروحإلىالإصابةتطورت

الممباحبموالسفعاتالحروقالجلدبمأيضا:ان!

الشمسي.

وأشدهاالإصاباتأخطرمنوالسفعاتالحروق

وأقمالقمنالإصابةنتيجةالحروقمعظموتحدتألما،

أما،كيميائيةموادأوكهرباء،لمسأو،مشتعلةأخرىمواد

أخرىسوائلأيةأو،الساخنالماءيسببهاالقيالحروق

.السفعاتفتسمى،الأبخرةتسببهاالتىأو،ساخنة

الخطرفالحرق.الجسمجمئأجزاءفىالحروقوتؤثر

الدورةنظامإفسادهعنفضلاالجلد،منالكثيريدمر

مقدرةيفسدكما،مختلفةأعضاءووظائف،الدموية

.العدوىمكافحةعليالجسم

الدرجةمنكحروقالحروقتصنف.الحروقتصنيف

هذاويتوقف،الثالثةالدرجةأو،الثانيةالدرجةأو،الأولى

الحروقوتؤثر.الأنسجةإصابةومدى،الحرتعمقعلى

أمثلتهاومن.فقطالجلدسطحفىالأولىالدرجةمن

المنطقةتكونحيث،الشمسسمعنتيجةالبسيطةالحروق

الثانيةالدرجةمنالحروقاماحمراء.رقيقةالمحترقة

مائىلمسائلخروجذلكيتبعوقد،البشرةانتفاخفتحدث

نتيجةالثانيةالدرجةحروقمنالعديدويحدث.الجرحمن

زيتأو،ساخنةسوائللمسأو،للشمسالزائدالسفع

.أخرىمشتعلةمواداو،مغلى

إدىالجلد،فتخترقالثالثةالدرجةمنالحروقأما

الجلد.تحتالموجودالنسيجمن-العادةفى-جزءجانب

شديديكونأو،أبيضبلونالحالةهذهفىالجلدويظهر

منالحروقضحايامعظميشعرولامتفحما،أوالاحمرار،

.الحرقمنطقةفىألمابأيالنوعهذا

بالإسعافاتالعلاجيعد.الأوليةبالإسعافاتالعلاج

فكثير،حروقلأييتعرضمنلكلحيويةمسألةالأولية

علىيجبلذاتبدو،مماخطورةأكثرتكونالحروقمن

البالغةالحروقعدافيماجمئالحروقفحصالطهبيب

الخفيفةللحروقالطبيةالعنايةتوجيهيجبولكن.البساطة

الكبيرةالحروقتسببوقد.والوجهالأيديتصيبالتى

فىالمصاببوضعتجنبهايمكنللمصابشديدةصدمة

قدرالجسمحرارةلفقدمنعاتغطيتهوجوبمع،أفقيوضع

لصدمة.ا:انظر.الإمكان

الباردبالماءالمتوسطةأوالصغيرةالحروقغسلويجب

جافةبضمادةالمحترقةالمنطقةلفويساعد.الألملتخفيف

الجروقعلاجيجبولا.الحرقتلوثمنععلىمعقمة

منطقةلفيجببلالبارد،بالماءكبيرةمساحةتغطىالتى

معقمة.جافةبضمادةالحرق

غسلهافيجبالكيميائيةالموادتسببهاالتىالحروقأما

الكيميائيةالمادةتخفيفعلىالماءيعملحيتالبارد،بالماء

التنفس،فىقصوراأحياناالكهرباءحروقوتسببوجرفها.

الاصطاعي.التنفسإجراءيجب،الحالةهذهوفي

البلازماتسربفىالحروقتتسبب.بالمستشفىالعلاج

علىويترتب.الدمويةالأوعيةمن(للدمالمكون)السائل

.للمصابصدمةحدوثالدورةفيالمارالسائلهذافقد

منعمعالمفقودالسائلإعادةالطوارئعلاجويشمل

علىتشتملوجبةالمصابويعطى.الألموتقليل،التلوث
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،والفيتامينات،الحراريةوالسعرات،البروتينمنعاليةنسبة

منالكبيرةالحروقمعظمنف!ذلكومع.الإصاباتلدمل

الجلدبنزعتعالجبلبمطبيعيةبصفةتلتئملاالثالثةالدرجة

جراحئا.التالف

طبيعياعلاجاالشديدةالحروقضحايايتلقىكذلك

أجزاءتتأثرحينرهيباألماالإصاباتهذهوتسبب.مكثفا

العلاجطريقعنويمكن.والأرجل،الأذرعمثلالجسممن

الجسم.من4الأجزاهذهأمشخداماستعادةالطبيعي

استقرارلضماناعدتأنشطةعلىأيضاالعلاجويشتمل

اليومية.الحياةإلىعودتهعندنفسياالمصاب

الشمس.حروق،الأوليةالإسعافاتأيضا:انظر

المدنية.الحقوقانظر:.المدئيةالحريات

يختارواأنالأفرادفيهايستطجعالتىالحالة!طالحرية

منضغوطأيةودونما،إرادتهممنبوحىويفعلواويقرروا

حيث،اللاتينيةوأمريكاوأفريقياآسياوفى.عليهمنوعأي

تحتترزحالزمنمنطويلةولحقبةالبلدانهذهبقيت

وحقبالاستقلالالحريةمفهومارتبط،الاستعماريالحكم

المفهومهذاارتبطالغربىالعالموفىالمصير.تقرير

بينفيهاالفصليتممؤسساتدولةوقيامبالديمقراطية

والقضائية)البرلمان(والتشريعية)الحكومة(التنفيذيةالسلطة

الحزبية،بالتعدديةللحريةالغربىالمفهومويرتبط)المحاكم(.

.والاتحاداتالنقاباتتشكيلفيوالحق،الصحافةوحرية

فىأما.الاجتماعيالتكافلحقالمفهومهذافيويغيب

الحاجاتتلبيةعلىالتركيزجرىفقدالشيوعيةالنظم

فى،المجانىوالعلاجوالتعليمكالسكنللمواطنينالأساسية

التركيزوجرىتشعباتها،بكلاسمياسيةالحريةغيبتحين

الحزبوقيادةالإنتاجوسائلعلىالدولةهيمنةعلى

ركزفقدالحنيفالإسلاميالدينأما.للسلطةالشيوعى

السياسيةالمواطنحقوقبينالموازنةأهميةعلى

الإنسانحقعلىفأكدوسطا.الأمروجعل،والاقتصادية

الحاجاتتوفيرعنمسؤولآالمجتبمواعتبر،الحياةفي

وكرامته،الإنسانحريةعلىركزكما.لأفرادهالضرورية

مستهدفا،الشرعوأماماللهأمامأفعالهعنمسؤولأواعتبره

الإنعسانيةوالكرامةوالعرضوالمالالنفسحمايةبذلك

الفقهفيالعقوبة؟الإسلامانظر:.متوازنبشكل

الإسلامي.

الحرياتأنواع

هنابالتحديدتعنيالحرياتأنواعإلىالإشمارة

الدولفىتطيقهيجريالذيلهاالغربيالتصنيف

ثلاثفيالحرياتهذهوتصنف.الغربيةالرأسمالية

الحرية-2.السياسيةالحرية-أ:هيمجموعات

الاقتصاديئ.الحرية-3الاجتماعية

المشاركةفرصةللإنسانتتيحوهى.السياسيةالحرية

فيالتصويتحقوتشمل.الحكوميةالقراراتاتخاذفى

وحق،عامةوظيفةعلىالمتنافسينالمرشحينأحداختيار

سياساتنقدفىوالحق،لوظيفةنفسهترشميحفيالفرد

الحكومة.

غيرالسياسيةالحريةأنالاجتماععلماءبعضويرى

لاإذ،واجتماعيةاقتصاديةحقوقتؤازرهالمإذامعنىذات

الأساسية.حاجاتهمتتوافرلمإذاللتصويتقيمة

للديمقراطيةالغربىالمفهومحسب.الاجتماعيةالحرية

والحرية،والصحافةالتعبيرحريةالاجتماعيةالحريةتشمل

وحرية،التعليميةوالحرية،الاجتماعوحرية،الدينية

القانونية.الإجراءاتلقواعدوفقاالتقاضى

ارائهمعنالتعبيرفيالناسحقهيالتعبيرحرية

حتىالاراءلتبادلللمناقشاتبحاجةفالناس.وأفكارهم

فىالمعرفةعلىمبنيةقراراتإلىالتوصلمنيتمكنوا

الحريةتعززالتعبيروحرية.السياسيةحياتهمشؤون

:حريةانظر.العامالرأيإلىالمسؤولينانتباهبلفتالسياسية

التعبير.

والاراء،والأفكارالحقائقنشرحقهيالصحافةحرية

الموادوكذلكوالأفلاموالتلفازالإذاعةاذلكويشمل

المطوعة.

الشعائروممارسةالاعتقادحريةتعنىالدلنلةالحرية

الدينية.الحريةانظر:.لنفسهالفرديختارهاالتىالدينية

بعضهمالاجتماعفىالناسحقهىالاجتماعحرية

نأللناسيجوزأنهأيضاتعنىوهي.متشابهةلمصالحببعض

قسريجوزلا،أخرىناحيةمن.يشاءونمنإلىينضموا

إرادته.دونمجموعةأيةإلىالانضواءعلىأحد

شطلبهاالحرياتمنمجموعةهىالتعللميةالحرية

والبحث،،التعليمحقوتشمل،والدارسونالمعلمون

المعرفة.ونشرالفكرتطويرينمىبماوالنشر،والكتابة

الشروطمنمجموعةتعنيوهىالتقاضيحرية

علىالمتهممعاقبةقبلاستيفاؤهايجبالتىالقانونية

إليه.الموجهةالتهممعرفةفيالفردحقوتشمل.جريمته

السجنإيداعهممنالناسحمايةالحريةهذهمنويهدف

حق.وجهبدون

نأمنالناستمكنتعنىوهي.الاقتصاديةالحرية

تشملالحريةوهذه.بأنفسهمالاقتصاديةقراراتهمتحخذوا

أحرارفالعمالمنها.الربحوجنىواستعمالها،الملكيةحق

واستثمارهالمالادخارحريةوللناس،وظائفهماختيارفى

إرأدتهم.بمحض
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الحريةصيانة

الأفرادلحمايةمؤسساتالبلدانمعظمفىتوجد

بتحديدوقوانينهاالدولةدساتيروتتكفل.الحقوقوصيانة

الاجتماععلماءمنالعديدويقرر،وواجباتهالفردحقوق

انومونتسكيولوكوجانروسوجاكجانأمثالالغربيين

وهذا.تعاقديةعلاقةهىوالدولالشعبأبناءبينالعلاقة

بأهميةومإلإقرار.الغربيةالمجتمعاتفىالانيسودما

أخرىأشكالأهناكفإن،والدولةالفردبينالتعاقديةالعلاقة

والمحكومالحاكمبينومتكافئةمتوازنةعلاقةوجودلضمان

ضمنتفقد.الغربيةالدساتيرعليهانصتالتيتلكغير

مبدأإلىوأشارتالفرد،حقوقالسماويةوالكتبالأديان

.والعقابالثواب

حكوماتتعهدإلىالغربيةالدساتيرتشير.الحقوق

لالحقوقتلكوتسمىلمواطنيها،معينةبحقوقأررولاتلك

تلكومنآخر.إلىبلدمنالحقوقتلكوتختلف.المدنية

تعطلدونعادلةمحاكمةينالأنفيالمتهمحقالحقوق

وطنه.حدودداخلالتنقلفيالفردوحق.لهمبررلا

الحريةقيود

منمعقدةمجموعةمنظممجتمعأيقوانينتشكل

القوانينإلىالناسبعضوينظر.المتوازنةوالقيودالحريات

كلأنالفوضويونويعتقد.للحريةطبي!عدوأنهاعلى

نأعلى.الفوضويةانظر:.الحريةتلغىالحكوميةالنظم

أغرداحريةويحمييقيدالقانونأنيعتقدونالناسأغلب

علىالتعديمنالقانونيمنعفمثلا،واحد.آنفي

عليهم.يتعدىلنبأنهمللناسأيضايضمنلكنه،الاخرين

لتقييدالرئيسىأصببا.الحريةعلىالقيودأسباب

حريةتحقيقأجلومن.الاخرينعنالضرركفالحرية

أفرادحريةلتقييدالحكومةتضطرقدواحد،لكلمتساوية

أمثلةومن.معينةبطرقالتصرفمنمحددةمجموعاتأو

وقد.التوظيففيالعنصريةالتفرقةمنالمانعةالقوانينذلك

،النظامعلىالحفاظأجلمنالفرديةالحريةالمجتمعيقيد

ملتقىعبورسحيارتينعلىيتعذرفعندمابيسر.الأموروسير

تحددالنظمافإن،اصطدامدون،نفسهالوقتفيطريق

أولأ.تمرأنيجبألمجهما

بواجباتالقيامفردكلعلىينبغيكذلك

ومن.وحمايتهالمجتمععلىللحفاظمعينةومسؤوليات

وأن،ضرائبيدفعأنالمواطنواجبمنأنذلكأمثلة

الحريةفكرةوهكذا.لمهمةاممتدعىإذاالنداءيلبى

المجتمع.نحوالواجبمنبقدرمصحوبةدائماالشخصية

الحريةعلىالقيودتمنع.الاجتماعيةالحريةعلىالقيود

ضارةتكونقدبطرقحرياتهماستخداممنالناس!الاجتماعية

يشمللافمثلا،.رفاهيتهمأوسلامتهمأو،الاخرينبصحة

حريققائلا:مثلاشخصيصيحكأنالصياححقال!!لامحق

التعبير،وحرية.بالفعلحريقيشبلمإذامزدحمامسرحفي

الضارةالأكاذيبإطلاقلشخصتتيحانلاالصحافةوحرية

إذاقذفاالتصريحاتهذهمثلوتسمىآخر.طرفبسمعة

كتابة.صدرتإذاوتشهيرااغظا،صدرت

الخطب،عادة،المتحضرةالدولفيالقوانينتمنعكما

ويحرمللخطر.البلادوأمنسلامتعرضالتيوالمطبوعات

والفتنة.الشغبإلىالناستدعوالتىال!ضابةالقانون

قيوداتضعالحكوماتمنكثيرافإن،ذلكإلىبالإضافة

منكثيرولدى،العامةالآدابحمايةأجلمنخاصة

الفاحشة.والكتابةالصور-للإباحيةمناهضةقوانينالبلاد

أغلبية.كانتالاقتماديةالحرياتعلىالقيود

الحريةعلىالقيودمنقليلاتضعالماضيفىالحكومات

الشؤونفىالتدخلعدم!مياسةوتتبع،الاقتصادية

،الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةمنذأنهعلى.الاقتصادية

عددأيديفىالثروةتركيزإلىالضخمأجةالرأسمانموأدى

اعتقادفيالتطورهذاأدخلوقد.الناسمننسبياقليل

لحمايةالتدخلالحكومةواجبمنأنالناسمنالكثير

الأغراضفيالمساواةولمراعاة،الفقيرةالمجموعات

منمزيدعنالاعتقاداتهذهوأسفرت.المتاحةالاقتصادية

الاقتصاديةوالدوائرالكبرىالتجاريةالأعمالعلىالقيود

منكثيرفي،القوانينتنظمالحاضر،أ!قتاوشى.القوية

الأطفالتشغيلوتحرم،العملوساعاتالأجورالبلاد،

نأالناسمنكثيرويرى.البطالةضدبضماناتوتتكفل

تنتهكها.ولاالاقتصاديةالحريةتحميإنماالقوانينهذه

معتتعارضعندماأيضا،،مقيدةالاقتصاديةوالحرية

يغشأنفىلأحدلاحريةفمثلا،،الاخرينحقوف

يشاءونمايفعلواأنفىالفنادقأصحابوحق.الاخرين

ينتميلشخصغرفةإعطاءرفضلهميبيحلابملكيتهم

إدارةفيالمصانعأصحابوحرية.معيندينأولعرق

مياهفيالصناعيةالنفاياتإلقاءلهمتبيحلامصانعهم

.الناسيشربها

تاريخيةنبذة

العليا،الطبقاتنالت.القديمتينورومااليونانظلفي

،.مق005عامحوالىوفي.واسعةحريةسواها،دون

المدندولمنوعددأثينافىديمقراطيةحكوماتنشأت

عنالمسؤوليناختيارللمواطنينيجوزوكان.الإغريقية

أقليةيشكلونكانواأنهمغيرفيها.مناصبوتوليالسلطة

هذهوالأجانبوالعبيدللنساءتكنلمإذ،السكانبين

.الحقوق
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905سنةمنجمهوريةإلىتحولتأنبعدروما،وفي

منالعديدالعلياالطقاتنالت.م،ق27مشةإلى

تولىالدنياالطبقاتباستطاعةيكنلمأنهإلا.الحريات

العبيدوكانالعليا.الطقاتأسرمنالزواجأوعامةوظيفة

وليستالملكيةمننوعايعتبرونوكانواالطبقاتأدنىهم

قانونية.حقوقلهم

أوروبافيالعصورهذهأفرزت.الوسطىالعصور

فى.الإقطاعيالنظامعليهأطلقواقتصادياسياسيانظاما

رقيقباسمالمعروفونالفلاحونأعطي،الإقطاعيةظلى

منها.بالكثيرالنبلاءحظيبينما،محدودةحريةالارض

)الأسيادالعلياالمرتبةنبلاءيزودونالدنياالمرتبةنبلاءوكان

ويعرف.الضرائبلهمويدفعونبالجنود،(اللورداتأو

علىالأتباعحصلالسيد.بأتباعمرتبةالأقلالنبلاءهؤلاء

نأالسيدعلىأنمثلا،منها،المهمةالحقوقمنكثير

ضرائبيجمعأنقبلموافقتهملأخذأتباعهيستدعي

بينالخلافاتبتسويةيقضيآخرتقليدهناكوكان.إضافية

رجالأي؟التابعنظراءمنتتكونمحكمةفيوسيدهتالغ

المرتبة.نفسمن

وثيقةعلىإنجلتراملكيوحناصادقأم،215سنةفي

هذهبموجب-الإنسانحقوقوثيقة-كرتاالماجناسميت

التقليديةالإقطاعيةالحرياتمنكثيراكتسب،الوثيقة

لتطورالسبيلالوثيقةتلكمهدتوقد.القانونيةالصفة

بعدمالوثيقةأقرت،ذلكعنفضلافرنسا.فىالبرلمان

بموجبإلاملكيتهنزعأونفيهأوحررجلسجنجوأز

الإجراءاتعنالافكارنمت،المفهومهذامن.القانون

محلفين.هيئةأماموالمحاكمة،القانونية

فيالفكرحريةالكنيسةحظرت،الوسطىالقرونوفي

خالفماكلوعلىالمسلمينعلىالخناقوشددتأوروبا.

مناقضااعتبرتهفيماالكتابةعلىقيوداوفرضتمعتقداتها.

الكنيسة.لتعاليم

الناسمنكثيرأخذ،العقلعصرخلال.العقلعصر

البرلمانوأجازطبيعيا.حقابوصفهاالحريةإلىالنظرفى

وقد.أم968سنةالإنجليزيةالحقوقبيانوثيقةالإنجليزي

للشعبالأساسيةوالحرياتالحقوقالوثيقةهذهأثبتت

.اللإنجليزي

جونالإنجليزيالفيلسوفأعلن،نفسهالوقتوفي

مثل:منه،تسلبلاطبيعيةحقوقولهولدفردكلأنلوك

والتعبير.،والدين،الرأيوحرية،الامتلاكوحق،الحياةحق

الحكمفيرسالتانكتابهفىذلكتفصيلوردوقد

ام(.096)

الثامنالقرنسنىخلالالصناعيةالثورةانتشاربعد

ودافعالحر.التجاريالنشاطنظامدعائمتوطدتعشر،

رأسحركةحريةعنسميثآدمالأسكتلنديالاقتصادي

التعاملحريةبعبارةعرفماوهو،والأسواقالمال

أم(.)776الأمثروةكتابهفط،الاقتصادية

منمجموعةتحدث،الميلاديعشرالثامنالقرنخلال

وجانمونتسكيو،مقدمتهمفىالبارزينالفرنسيينالفلاسفة

وحرياته.الفردحقوقعنمدافعينوفولتيرروسو،جاك

الفمحلإلىام()748القوانينروحمونتسكيوكتابدعا

وتشريعيةتنفيذيةفروعإلىوتقسيمها،السلطاتبين

الاجتماعيالعقدكتابهفىروسووأعلن.وقضائية

أجتماعيعقدمنسلطهاتستمدالحكومةأنأم()762

.والمحكومالحاكمبين

بدأتالتيالفرنسيةالثورةلقيامالكتاباتهذهمهدت

ولم،والمساواةالحريةبفكرةالثورةواشتعلت.أم978مشة

أحدثتأنهاإلا،ديمقراطيةإلىفرنساتحويلفيتنجح

الفرنسي.المجتمعفىرئيسيةتغييرات

بممارلممةالقرنهذاأعوامحفلتعشر.التاسعالقرن

أثناءفيتطورتقدكانتالتيالحريةعنالمفاهيممنكثير

،ام848عامثمأم،083عامففي.العقلعصر

الكثيرالحكاموفقدأوروبا.أنحاءأغلبالثوراتاكتسحت

فيالمواطنوننال،أم848عاموبحلول.سلطاتهممن

البلادهذهبينمن،أساسيةمدنيةحقوقاالبلادمنكثير

عشر،التاسعالقرنوخلالوهولندا.والدنماركبلجيكا

الأوروبيالاستعمارلكن.الرقالأوروبيةالبلادأنهت

وآسيا.إفريقيافيانتشر

منكثيراالعمالنالعشر،التاسعالقرنوخلال

تنظمقوانينالبلدانمنكثيرووضعت.المهمةالحقوق

تشكيلحقعلىالعمالوحصلالمصانعفيالعملظروف

.النقابات

عامالأولىالعالميةالحربنهايةبعد.العشرونالقرن

ديمقراطيةأنظمةالأوروبيةالبلادمنكثيرأقام،ام819

والرعاية،العملحقليشملالحريةمفهوموتوسسع.تمثيلية

والسكن.،المناسبوالغذاء،الصحية

المتحدةللأمالعامةالجمعيةتبنت،ام489عاموفي

الإعلانهذاعددوقد.الإنسانلحقوقالعالميالإعلان

نأيجبأنهاالمتحدةالأمرأتالتيوالحرياتالحقوق

.الدوللكلأهدافاتكون

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المدنيةالحقوقالدلمجيةالحريةالإسلام

الديمقراطيةالصحافةحريةالمتحدةالأم

الرقابةوالتجارةالعملحريةالحقوقبيان

الشيوعيةالإعلان،الإسسانحقوقالتصويت

العالمحطدالتعبيرحرية
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لديهمالناسمعظمأنيفترضاصطلاحةالإرافىصيئ

النظمأنويبدو.القراراتصنععندالاختيارحرية

تعاقبأو،تكافئأو،تلومأوتمنحالتىوالقانونيةالأخلاقية

حريةللناسيكنلمفإن،الإرادةحريةللناسأنتفترض

قراراتهم،مسؤوليةيتحملواأنالمعقولغيرفمنالإرادة

الناسمعاقبةأومكافأةتبريرالصعبمنويكون،وأعمالهم

ممارمشها.تجنبيملكونلاأعمالعلى

تتعارضلأنهاتساؤلمحلالإرادةحريةفكرةكانت

نأالقدريةوتعنى)الحتمية(.القدريةفيالسائدالاعتقادمع

موجودةأمسبابأوظروففعلاحددتهقدحدثكل

كلتحددللعالمالراهنةالحالةفإن،الرأيلهذاوطبقامسبقا.

القراراتت!صنثمومن،المستقبلفىسيحدتشيء

أسبابحددتهاقدالأحداثجميعمثلالإنسانيةوالاعمال

فىليستخياراتنابأنالإرادةحريةنقاديقوللها.سابقة

نصنعها.أنقبلمنمحددةكانتماإذاحرةالواقع

فىبماالتعبير،أشكالجميعيغطىحقالدمييرحرية

يقالوما،والمجلات،والصحف،الكتبفىيكتبماذلك

الإسلامىالحكمويضمن.الأفلامواوالتلفاز،الإذاعةفي

لأنالشورىإطارفىبحريةآرائهمعنالتعبيرحقللناس

التىالختلفةالقضاياحولالاراءانفتاحإلىتؤديالشورى

الإسلامي.المجمتعحياةتمس

حريةبحقوقيتمتعونالذينإنالتعبير.حريهحدود

وتتقيدالاخرينحقوقاحترامتجاهواجباتلديهمالتعبير

حقهمذلكومن،الآخرينبحقوقالتعبيرفىالفردحرية

الاحتفاظفىوحقهم،ا!بةابسمعتهماالاحتفاظفى

علىمختلفةقيوداالمجتمعاتأغلبوتضع.بخصوصياتهم

قدأنهيعتقدونالذيالكلاميمنعونفهم.الناسيقولهقدما

رسمبمكانالصعوبةمنول!ش،الناسأوبالحكومةيضر

الضار.وغيرالضار،الكلامبينخط

التعبيرعلىرئيسيةقيودأربعةالغربيةالدولولمعظم

والتشهير،القذفتتناولالتىالقوانين-أ:وهىالحر

انظر:.الشخصبسمعةيضرالذيالنشرأو،الكلاموتمنع

الذيالكلامتمنعالقوانينبعض2-التشهير.بمالقذف

وأالعامةللادابمنافيةأقوالباستعمالالعامالحياءيخدش

قوانين3-.أخلاقيةغيرأفعالارتكابعلىالناسبتشجيع

ال!سلاموتحريم،العنفوتشجيع،والخيانة،التجسسضد

-4للخطر.القومىالامنأوالملكيةأوالحياةيعرضالذي

فىالناسحقعلىيتعدىأ!ذياالكلامتحرمأخرىقوانين

فرعىمحلىقانونيقيدقدفمثلا،إليها،الإصغاءعدم

فىالصوتمكبراتفيهاالنالريستخدمالتىالأوقات

.الطرقاتفىالإعلاناتنشر

؟العامالرأي؟الصحافةحريةبمالحرية:أيضاانظر

لرقابة.ا

الكريمالقرآنفىعليهامنصوصادلئيةالحريئ

كلهمالأرضفيمنلآمنربكشاءولو):تعالىلقوله

.99:يوس!مؤمنينيكونواحتىالناستكرهأفأنتجميعا

شاءومنفليؤمنشاءفمن):تعالىقولهفىأيفئاونجدها

أماالاعتماد،بحريةيتعلقفيماهذا.92:أكهصافليكفر!و

طيبسمحتعاملفهوالأخرىالأديانأه!!معالتعامل

رائحةيرحلممعاهداقتل)منووم!اشسوليقول،كريم

ابنسننعاما(.أربعينمسيرةمنليوجدريحهاوان،الجنة

أهللجادلواولا):تعالىاللهويقول.أ!دياتأبابفيماحه

اللهإنبل.46:العمكبوت*!أحسنهيبالتيإلاالكتاب

همالذينالمشركينمعالتعاملمجالفىخيراليوصي

المشركينمنأحدوإن):تعالىفيقولكتابباهلليسوا

مأمنه!أبلغهثماللهكلاميسمعحتىفأجرهاستجارك

فيالدينيةللحريةممتازنموذجالإسلامىفالدين6.:التوسة

بالمجتمعيضرلافيما،الأخرىوالمعتقداتبالأديانعلاقته

.أفرادهإلىيسىءأوالمسلم

هىوإنمادينيةحريةهنالكفليسللمسلمبالنسبةأما

الدين،فىالدخولقبولهيوممنا!سملمبهايلتزمواجبات

فلفظ.للجماعةملزمهوماومنهاللفردملزمهوماومنها

بهيقصد-الإسلامىالتصورخلالمن-إذنالدينيةالحرية

الإنساندخلإذاأما.الإسلامدخولهقبلودينهالفردحياة

التقيدعليهوجبفقدمسلفا،الأصلفىكانأوالإسلام

الإسلاميةوالمناهجوالشرابعوالتعاليمالتوجيهاتبمسار

بعضبنىهناومن،السنةوفصلتهاالشرعحددهاالتي

:البقرة.*!..الدينفيإكراهلا)أممريمةاللايةفهمهمالعلماء

بعدوليسالديندخولقبلهوالإكراهأنعلى256،

الديندخلفمن،ونسكهشعائرهوإقامةفيهالدخول

عنه.الردةفىلهحريةفلاالإسلامى

مطلقة،ليستالحقوقجميعمثلالعقيدةحريةإن

بلدمنتختلفالناسبهايتمتعالتىالدينيةالحريةفدرجة

تضرالتىالدينيةالممارساتالدولمعظماوتمنعأخر.إلى

فمعظم.المجتمعتخربأوتهددأنهايعتقدالتىأوالناس

.بالإنسانالتضحيةتمنعمثلاالحكومات

بمسببيضطهدونالتاريخمرعلىالناسكانوقد

ينبعالدينحريةإنكارأنالمحتملومن،الدينيةمعتقداتهم

سياسى.والاخر،شخصىأحدهمارئيسيينمصدرينمن

أدتوقد.الناسمنكثيرأ!دىالمشاعرأعمقيمسفالدين

الختلفة.العقائدبينالتسامحعدمإلىالقويةالدينيةالاراء

الذينالناسوتعدواحدبدينالحكوماتبعضوترتبط
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تعتقدوقد.السياسيةللسلطةتهديداأخرىأديانايعتنقون

فوقللهالولاءتضعالأديانلأنسياسيخطرالدينأن

الدولة.طاعة

منالعديدالأخلاقمسألةسببت،الغربفي

الدينمنكلويعنى.والدولةالكنيسةبينالصراعات

اتفقتماإذابانسجاميعملانفهما،بالأخلاقوالحكومة

تناديالتيتلكمعالدولةتقرهاالتىالأخلاقيةالأهداف

عناراؤهماتباينتإذاينتجالتنافرولكن،الكنيسةبها

جعلمماوالدولةالكنيسةمصالحتضاربتلذا.الأخلاق

التضاربهذاوبسببواجبا،والدولةالدينبينالفصل

الحديثةالعلمانيةبذورونشأتأصلا،الدينأوروبارفضت

أنهوالمفروض.تعاملاتهمكلفيواضحأثرلهاكانالتى

مفهومإنإذ،الإسلامفيالاختلافهذامثليردلا

للمسلمالملزمينوالسنةالكتابفيراسخواحدالأخلاق

الدولةعنالدينفصللايجوزأنهكماومحكوما،حاكما

.الإسلاممفهومفي

المجتمعاتفيبهامسموحاالدينيةالممارساتتكنلم

فيهايحكمالتيالدولبعضفيممنوعةكانتبلالغربية

سبيلعلى،العشرينالقرنمنالثمانينياتفقبل.الطغاة

الشيوعيةالأوروبيةالدولمنعددحكوماتقامت،المثال

لدىالأكبرفالولاء،واسعمدىعلىالمتدينينباضطهاد

عليا.لذاتوليسللشيوعيةيكوناعتقادهمفيالفرد

فإنهمكليةالأديانبتحريميتظاهرونلاأنهممنوبالرغم

.عقيدةأييمارسواأنفيالناسعلىصعباالأمريجعلون

القادةخففالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخروفي

الديمقراطيةالثوراتاتتفقد،للدينمعارضتهمالسوفييت

الحكوماتمنبديأإصلاحبحكوماتأوروباشرقفي

الدينممارسةالجديدةالحكوماتهذهوسهلتالشيوعية

العشرين.القرنمنالتسعينياتخلالهناك

ينتمىالتيأو،رسمىدينلهاالتيالدولبعضوفي

يأالأخرىللعقائديكونلافإنه،واحدةلعقيدةفيهاالناس

الإسلامتتبعالتيالإسلاميةالدولكللكن.دينيةحرية

منقدراتتيحومنهاجاشريعةحياتهافيوتحكمهبهوتعمل

فإنوكذلك.الأخرىالدياناتفيلهمثيللاالدينيةالحرية

رسمىدينوفيهماوالسويد،بريطانيامثلالدولبعض

وفي.الأخرىالدينيةللجماعاتالعبادةبحريةتسمحان

أعضاءيكونقدرسميدينلهاليسالتىالدولبعض

سيئة،واجتماعيةاقتصاديةحالةفيالدينيةالأقليات

حجراتلاقىالعالمبلادبعضفيالإسلاميةفالأقليات

حقعلىشديدلتقييدوتخضعالدينيةحريتهاعلىشديدا

التملكلحقوقوسلب،والتعليمالوظائففيأفرادها

الأسماءاستخداممنبمنعهمالحجرويبدأ.الاوقافوأموال

إزهاقإلىيمتدوقد،ملكياتهمبنزعوينتهيالعربية

حيث،الشماليةأيرلندافيالرومانيونوالكاثوليك.الأرواح

هذهمثلمنيشكون،بروتستانتفيهاالعظمىالغالبية

العادلة.غيرالمعاملة

بحريةكثيرةقديمةشعوبسمحت.تماريخيةنبذة

الهةتعبدالشعوبهذهكانتوقد،المدىواسعةدينية

أما.جديدةآلهةتعبدالتيالمجموعاتتقبلوكانت،كثيرة

جمةصعوباتلاقوافقد،السماويةالدياناتأصحاب

بأنويؤمنونواحداإلهايعبدونلأنهم،الأوثانعبدةوسط

دولة.أوحاملأيولائهممنأسمىللهولاءهم

السادسالقرنمنالممتدةالوسطىالعصورخلال

سيطرت،الميلاديعشرالسادسالقرنإلىالميلادي

منبالقليلوسمحتأوروبا،علىالكاثوليكيةالكنيسة

وكانت،المسلمينالكنيسةواضطهدت.الدينيةالحرية

،ام541عاموفيلتعاليمها.مخالفةأيةعلىالناستعاقب

إلىربطهبعدهسجونالبوهيمىالدينيالنصرانيأحرق

ذلك،منالعكسوعلىالبابا.سلطةلتحديهوذلكعمود

الإمبراطورسمحالميلاديعشرالسادسالقرنأواخرففى

يمارسواأنوالهندوسللنصارىأكبرالمسلمالهندي

علنا.تهبممعتقدا

التىالنصرانيةالدينيالإصلاححركةاسفرتوقد

ظهورعنالميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفيحدثت

والحكامالكاثوليكيةالكنيسةولكن.البروتستانتية

أوروبا.فيالبروتستانتجماعاتاضطهدوا،الكاثوليك

الكاثوليك،البروتستانتيةالمذاهبمنكثيراضطهدتوقد

كانواالذينالناسأما.أخرىبروتستانتيةمذاهبوكذلك

الأرضإلىأوروبامنهاجروافقدالدينيةالحريةيريدون

والتاسععشرالثامنالقرنينوخلالأمريكا.فيالجديدة

الإصلاححركةعننتجالذيالدياناتتنوعأدىعشر،

ويزعم.النصرانيةالطوائفبينالدينىالتسامحزيادةإلى

العشرينالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتفيأنهاليهود

فيأصواتوترتفع،منهممجموعةالألمانالنازيونقتل

التاريخيةبالأسانيدمدعومةالحاضرالوقتفيالغرب

الزعم.هذاداحضةالأثريةوالأبحاث

الحرية.انظر:.السياسيةالحرية

والأفكارالحقائقنشرحقتعنيالصحا!صيئ

الخاصة.الجماعاتأو!الحكومةمنتدخلدونوالاراء،

الكتبذلكفيبماالمطبوعةالوسائلعلىالحقهذاوينطق

المذياعتشملالتىالإلكترونيةوالوسائلوالصحف

.لتلفازوا
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بدأتأنمنذالصحافةحريةحولالخلافنشأ

لأنالميلاديعشرالخامسالقرنفىالحديثةالطاعة

الإعلامقوةوتعد.الناسعلىكبيرةتأثيرقوةللكلمات

الاتصالوسائلكثرةبسببمضىوقتأيمنأهماليوم

لأنهاالصحافةعلىقيوداالحكوماتبعضوتضع.الحدشة

منكثيروضعتوقدلمعارضتها.تستخدمأنهاتعتقد

مصالحها.لتخدمسيطرتهاتحتالصحافةالحكومات

أجلمنذلكعكسعلىوالكتابالناشرينمعظمويعمل

الحرية.منممكنقدرأكبرتحقيق

لتشجيعالصحافةحريةالديمقراطيةالدلحماتيروتمنح

الديمقراطيةالنظمفىالمواطنونويحتاجالافكار.تبادل

كانواإذاماتقريرعلىلتساعدهمالمعلوماتإلىالغربية

حكوماتهم.تتبناهاالتىالسياساتلايؤيدونأويؤيدون

فقطليس،الصحافةحريةتنطق،الديمقراطىالنظاموفى

علىأيضاولكن،والاجتماعيةالسياسيةالأمورعلى

والعلمية.والدينيةالثقافيةوالأمور،التجاريةالأعمال

فىالصحافةحريةالديمقراطيةالحكوماتمعظموتقيد

هذهتعتقدالقضايا،هذهمثلوفىالقضايا.منأنواعثلاثة

والأمنالأفراد،تعرضقدالصحافةحريةأنالحكومات

القضاياوهذهللخطر.الاجتماعيةالأخلاقأو،القومى

الخصوصية،علىوالاعتداءالقذفضدقوانين-ا:هي

وأ،سمعتهمتهددقدالتىالكتاباتمنالأفرادفتحمى

)إثارةالفتنةضدقوانين2-التشهير.انظر:.خصوصيتهم

3-قوانين.الدولةبأمنتضرموادنشرلمنعوالخيانة(الثورة

إلىتهدفالبذلئة()كطل!غةللادابمنافيةأعمالضد

.الناسأخلا!تىحماية

علىفإن،الصحافةحريةالد!شوريكفلحينوحتى

والمذيعونالناشرونويتجنبنفسها.تنظمأنالصحافة

قداخرأمروأي،واللياقةالادابعنخارجةموادنشر

وأالمشاهدينأوالقراءمنكبيرعددحياءيخدش

.الإعلامفىالاجتماعيةالمسؤوليةلنظريةتطيقا،المستمعين

أوقاتخلالالصحافةعلىالقيودأشمدوتفرض

الحربفخلال.الحروبأوقاتوخاصة،الوطنيةالوارئ

حكوماتفرضتمثلا،أم(،9-145)939الثانيةالعالمية

منموادأينشرعلىحظراالحربفىالمشتركةالدول

القومي.بالأمنتضرأوالحربىالمجهودفىتتدخلأنشأنها

هذهمثلظهورعدممنتتحققالرقابةأقساموكانت

الإذاعة.أوالكتبأوالصحففيالمواد

آخر.إلىبلدمنكبيرااختلافاالصحافةقيودوتختلف

تنشرهفيماعادةنفسهاالصحافةتقيدمثلا،بريطانياففى

المالكة.العائلةلأعضاءالخاصةالحياةجوانببعضعن

للبابا.بالنسبةذلكالصحافةتفعلإيطاليا،وفي

كتابتداولحظرأحياناالديمقرأطيةالحكومةوتحاول

تعترضوقد.القوميالأمنقوانينيخترقأنهتعتقد

لها،مسىءأنهيعتقدفيلمأوكتابعلىالدينيةالجماعات

.الموزعأوالناشرطريقعنسحبهوتحاول

شاملةشديدةقيوداالدولمنكثيرحكوماتوتفرض

اللاتينية،وأمريكاأسيا،دولمنولعدد.الصحافةعلى

المطوعاتجميعلمراقبةمجالس،الأوسطوالشرق

نأمنالتأكدعلىالمراقبونهؤلاءويعمل.المنشورة

الحكومة،تتئتوجيهاتالأخرىوالمطوعاتالصحف

للدولة.الرسميةالسياسةمعوتتفق

فىعادةالحكومةتتحكم،الشيوعيةالدكتاتوريةوفى

ملكيةطريقعن،الإذاعيةالإعلاموسائلوفى،الصحافة

تعملكمابنفسها.وإدارتهاوالتلفازوايإذاعةالصحف

.الحزبسيالمماتتتبعالصحافةأنمنالتأكدعلى

موادكتابةالكنيسةوزعماءالحكامقيد.تاريخيةنبذة

تلكوفى.الصحافةتوجدأنقبلمنحتىوتوزيعهامعينة

الكتبكانتباليد،تكتبكلهاالموادكانتحينما،الأيام

الخامسالقرنومنذ.تخزنأوتصادرضارةتعدالتى

علىقيوذاالرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةفرضت،الميلادي

الكنيسة.لتعليماتمعارضةتعدهاالتىالمواد

منترخيصعلىتحصلأنالمطابععلىوكان

وقدنشرها.تريدموادلأيالدينيةالهيئةمنأو،المحكمة

عامميلتونجونالسياسيوالكاتب،الإنجليزيالشاعرقام

بماغيتيكا،آريوكتيبهفىالترخيصهذامثلبنقدأم464

حريةناقشتالتيالمقالاتأوائلمنالمقالةهذهوكانت

حصلالميلاديعشرالثامنالقرنوفى.الصحافة

البرلمانجلساتتقاريرعلىالاطلاعحقعلىالصحفيون

.يقالماقراءةمنالعاديونالناسبذلكوتمكنونشرها.

كثيرصحافةحصلت،الميلاديعشرالتاسعالقرنوبحلول

الحرية.منكبيرقدرعلىالدولمن

ففى.الصحافةحريةاستخدامالجهاتبعضأساءت

بعضنشرتمثلا،،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

القراء،لتجذبومثيرةزائفةموادالمتحدةالولاياتصحف

هذهمثلالحكوميةالنظمتوقفأنالناسبعضفضلوقد

.التصرفات

الصحافةمعظمكانت،العشرينالقرنأوائلوفي

تجاهمسؤوليتهاتحملتبحيثنضجتقدالحرة

مجالاتفىوالعاملونالصحفيونوأصبحالجمهور،

الحقائق،بمراجعةووعيااهتمامااكثرالأخرىالإعلام

معالصحافةفقدتالبلاد،بعضوفيالأخبار.وإرسال

والنازيونإيطاليافىالفاشميونحجرفمثلا،.حريتهاذلك

الثانيةالعالميةالحربقبلالصحافةحريةألمانيا،في
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وقد.أغراضهملخدمةالصحافةواستخدمواوأثناءها،

منكثيراالعسكريةأوالمدنيةالدكتاتورياتحكمت

التيالثانيةالعالميةالحربأعقبتالتىالسنواتفيالدول

رقابةالدولهذهكلوضعتوقد.أم459عامانتهت

الصحافة.علىشديدة

الرأيبمالصحافةالتعبيربمحريةبمالحريةأيضا:انظر

الرقابة.بمالعام

السياسةفىنظريةوالثجار!العملحرية

فىالحكومةتدخلعدمتتضمنابغربفىالاقتصادية

وتشتمل.المفتوحةالتنافسيةالسوقتقرهاالتيالقرارات

الخيارأتووضعوالأجورالأسعاروضععلىالقراراتهذه

إلىواممتنادا.والخدماتالسلعبيعفيتؤثرالتيالأخرى

يكونكما،إنتاجهمأوجفيالعماليكون،النظريةهذه

منالناستحمكنحيث،كفاءةأكثرالدولةاقتصادأداء

نسبية.بحريةالخاصةالاقتصاديةمصالحهمملاحقة

منوشعبيامتداولأوالتجارةالعملحريةتعبيرأصبح

يدعونالفرنسيينالكتابمنمجموعةقبل

الذينالسيامسالاقتصاديالمذهبأتباع،الفيزيوفراطيين

خمعسينياتخلال،والتجارةالصناعةبحريةيؤمنون

حكوماتوكانت.الميلاديعشرالثامنالقرنوثمانينيات

تمارسالوقتذلكفىالأوروبيةالدولمنالعديد

وتضمنت،التجاريةأوالميركانتايليةبتعرفسياسيات

والصناعةالزراعةمجالاتفىصارمةأنظمةالميركانتايلية

علىالصادراتمعدلزيادةالرئيسىهدفهاكان،والتجارة

مثلفرضأنعلىالفيزيوقراطيونوأصر.الوأرداتمعدل

.التجارةنمودونيحولالقيودهذه

بالمدرسةيدعونالمفكرينمنمجموعةووضعت

الأسكتلنديالاقتح!ماديشرأسهاالبريطاني!الكلاسيكية

والتجارةالعمل-ريةنظريةلمبدأكاملاتفسيرا،سميثآدم

وأربعينياتعشرالثامنالقرنسبعينياتخلالعنهاودفاعا

توافقعندمادبممهموجاء.الميلاديينعشرالتاسعالقرن

الصناعيالاقتصادتطورحاجاتجمعالنظريةهذهمبدأ

الكلاسيكيونالاقتصاديونوبدأ.معهوتلاءمالسريع

وأكدوا.الذأتيةالمصلحةتحركهأمرالأفرادتحفيزأنبفرضية

وجهأحسنعلىالخاصةمصالحهميخدمونالناسأن

،الاخرونيحتاجهاالتىوالخدماتالسلعيقدمونعندما

الازدهارويحركيشصح،المفتوحةالسوقفيالتنافسوأن.

فىمحدوداالحعنومةدوريكونأنيجبلذأ.للجميع

الاقتصاد.تنظيم

الفكرعلىوالتجارةالعملحريةنظريةأثرتوقد

القرنوأواسطأوائلخلالكبيربشكلالاقتصاديوالعمل

الانتقاداتمنالعديدالنظريةلهذهوجهوقدعشر.التاسع

الاقتصاديةالمشاكلمنالعديدحلفيفشلهاعلىتركزت

الدولحكوماتوبدأت.ظهرتالتىوالاجتماعية

كثب.عنالاقتصاديةالأنشطةبتنظيمتدريجياالصناعية

إلىالهادفةالقوانينبإصدارالحكوماتهذهبدأتكما

ويدعو.والبطالةكالفقرالرئيسيةالمشاكلمنكثيرحل

هذهسياساتإلىالعودةإليالمعاصرينالاقتصاديينبعض

فريدمانميلتونالامريكيالاقتصاديويعتبر.النظرية

.السياساتهذهلمثلالمؤيدينالقياديينأكبرمنواحدا

سميث،بمالحريةالاقتصاد؟بمالرأسماليةأيضا:انظر

.طيونلفيزيوقراا؟آدم

.الإسلامأن!:.الإسلاملمحىالحرية

صناعةفيتستعمل(خيطية)موادلامعةأليافالحرر

منالقليلفيإلايتوأفرلاطبيعىبريقوللحرير.الملابس

.الأليافملكالحريريعسمىولهذا،الأخرىالألياف

دودةتسمىزاحفةحشرةشرانقالحريرأليافتصنع

العنكبوتمثلكثيرةأخرىحيواناتوهناكالحرير.

لكن،حريريةخيوطاأيضاتن!جمجنحةوحشرات

أقمشة.إلىتحويلهايمكنبحيثاقتصاديةغيرخيوطها

خيطإنحيث،الطيعيةالأليافأقوىمنالحريريعتبر

والحرير.نفسهالقطرلهاالفولاذمنشعيرةمنأقوىالحرير

إزالةعندالأصليةأبعادهويستعيد،شدهعندعاليةمرونةذو

جدا،الوزنخفيفةالحريريةوالملابس.المؤثرةالشدقوة

الحريرأوالكتانمنالمصنوعةأوالقطيةالملابسمنوأدفأ

منأشدبريقذاتالمصبوغةالحريريةوالملابس.الصناعي

بسهولةالحريركىويمكن.المصبوغةالمنسوجاتمنكثير

.الانكماشيقاومأنهكما

كما،النسائيةالأزياءصناعةفيبكثرةالحريريستعمل

شكلعلىوالستائرالمفروشاتصناعةفىأيضايستعمل

مختلطة.أنسجة

تليهاللحرير،إنتاجاالعالمدولأكثرمنالصينتعتبر

البرازيلمنكلأللحريرالمنتجةالدولبقيةوتشمل.اليابان

)سابقا(السوفييتيوالاتحادالجنوبيةوكورياوالهند

دولأوائلمنالأمريكيةالمتحدةالولاياتوتعدوتايلاند.

الحريرية.المنتجاتصناعةفيالعالم

الحريرمصادر

وحريرمستزرعأومزروعحرير،نوعانالطبيعىالحرير

.بري

الذيالحريردودالطبيعىالحريرينتج.ا!لزروعالحرير

بصورةالحريراستزراعغالباويمكن،التوتورقعلىيربى
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وللأقمسة،القماشملكةاسماكتسبتالحريرمنالفاخرةالأنواع

صساعةفىفيهامرعوبامواديجعلهامماأخاذحمالالمصبوعةالحريرية

الملابس.

وأزاحفدودمنالفاخرالحريرأنواعمعظموتنتج.تجارية

القز.دودتسمىعثةيرقاتأويساريع

مخططةأجنحةذاتبيضاءكبيرةعثةالقزودودة

كما،سم5الجناحيننهايتىمنالعثةقياسويبلغبالسواد،

نسبيا.ضخمةوأرجلهاقصيرالعثهجسمأن

دودمنويستخرجالتوسةيسمى.البريالحرير

الديدانهذهوتنمو،البلوطبأوراقيتغذىالذيالحرير

ويصعبوالهند،الصينفيخصوصاكبيرةأحجامإلى

غامق،أصفرأوبنىالطبيعىلونهلأنالتوسةحريرتبييض

حريرويستخدم،الطبيعىالحريرمنلمعاناأقلأنهكما

معغالباويخلط،المنسوجاتفيحشونسيجالتوسة

.أخرىألياف

الحريردودئربية

العنايةمنكبيراقدراالحريردودةتغذيةتتطلب

الحرصبنفسالقزدودالحريرمنتجوويعاملوالصبر.

بتربيتهويقومون،الولادةحدش!الأطفالبهيعاملونالذي

التحكم،منفائقةبدرجةتتممحددةحرارةدرجاتعند

.الحشراتوباقيوالذبابالبعوضمنويحمونه

بدايةفيالقزدودةأنثىتقومالحرير.دودإنتاج

علىوتضعها،بيضة005و003بينمابوضعالصيف

الفراشاتوتموتالحرير،منتجبمعرفةخاصةورقيةشرائط

منالعديدعلىالبيضويمر.البيضوضعبعدسريعا

ديدانأيعلىاحتوائهعدممنللتاكدالاختبارات

ومعبارد.مكانفيالبيضيوضع،ذلكوبعد،مريضة

فىالبيضبوضعمنئالحريريقوم،التالىالربيعبداية

درجةعندالبيضلحفظوسيلةالحضانةوتعتبر.حضانة

البيضيفقسيوما،عشرينوبعد.للفقسمناسبةحرارة

الحرير.ديدانمنهوتخرج

مسطحاتعلىالحريردوديوضع.الحصيردودنمو

ديدانتكون،البدايةوفي.الأمراضمنلحمايتهنطفة

أوراقمستمرةبصفةتأكلحيثأسلأكل،شرهةالحرير

.ساعاتثلاثأوساعتينكلالتوت

حجمهاضعفسبعينحوالىإلىالديدانتنمو

أربعةبينمافترةوبعد.مراتأرلغجلدهاوتغير،الأصلى

سم،8حوالىإلىالحريردودةطوليصل،أسابيعوخمسة

جسمهاويشمل،سم2منأكبرإلىجسمهاقطرويصل

الأرجل.منأزواجوثلاتةمقطعا21

الحريردودةتتوقفالنمو،اكتمالبعد.الشرنقةنسج

للشرنقة.الخارجيالغلافلنسجوتستعدالأكلعن

عيدانعلىيحتويصغيرخشبىحيزإلىالدودةوتزحف

وقتفيبإعدادهاالحريرمنتجقامالقشمنسيقانأو

بنفسهالتمسكنسيجشبكةبنسجالدودةوتقوم.سابق

وهى،الشرنقةبذلكوتكون،ساقأوعودصورةفى

جانبمنرأسهابتحريكالدودةتقوم،ذلكلعملالحرير.

الرقمشكلعلىالحركاتمنمجموعاتفىآخرإلى

للدودةالسفلىالفكمنبالقربغدتانتقومكما)8(،

عندرفيعةحريريةخيوطشكلعلىيتجمدسائلبإفراز

مادةبإفرازالدودةتقوم،الوقتنفسوفيللهواء.ملامسته

لصقعلىالنابخالسرسيونويعملسرسيونتسمىصمغية

معا.الحريرخيطي

حتىجسمهاحولالحريرنسجفيالحريردودةتستمر

النسج،منأيامثلاثةحوالىوبعد،السائلجميعينتهي

وهييرقهإلىالدودةتتحولذلكوبعد.الشرنقةتكتمل

لليرقةسمحوإذاالقز.دودةحياةدورةمنالثالثةالمرحلة

حوالىبعدعثةإلىتتحولاليرقةفإن،الحياةفيبالاستمرار

،التحولأيحياتها،دورةتكتملوبذلك،أسابيعثلاثة

البيضةمنبمراحلالقزدودإلىبالنسبةالتحولهذاويمر

انظر:.العثةثمأليرقةإلى)اليسروع(،الحريردودةإلى

.التحول

وتقطعالشرنقةتخرقفإنهاعثة،إلىاليرقةتحولعند

ولهذا،وكثيرةقصيرةقطعإلىالطويلةالحريرخيوط

اليرقاتمنصغيرةلنسبةيسمحالحريرمنتجفإنالسبب

المجموعةلوضعالعثاتهذهوتحفظ.فراشماتإلىبالتحول

قبلاليرقاتتقتلالحرير،ولإنقاذ.البيضمنالقادمة

وضعغابىا!رقاتتلكوتقتلالشرنقةمنخروجها

.أفرانفىالشرانق



وإنتاحهالحريرصناعة

مستعدينالحريرعماليكون،اليرقاتقتلبعد.اللف

علىالشرنقةمنجداالرفيعةالخيوط)تفكيك(للف

كريسمىلفمصنعفىالعمليةهذهو!م،بكرات

فىالشرانقنقعيتم،اللفعمليةولإجراءالحصير.

الذيالصمغىالسرسيونلإزالةساخنماءحمامات

عدةمنالخيوطوتفكلث.ببعضبعضهاالخيوطيمسك

رفيعايكون)الشعيرة(الحيطلأن،الوقتنفسفىشرانق

الشرانقغمسومع.حدةعلىلفهايصعبلدرجةجدا

ولفهامغاشعيراتهاسحبيتم،الساخنالماءحمامفي

الدليلويشبه،الخزؤطمندليلخلالمنبكراتحول

لصقإلىالمتحولالسرسيونويؤدي.الخياطةإبرةفتحة

،بكرةحوليلفواحدخيطفىالرفيعةالخيوطمنالعديد

شكلعلىويفتلالبكرةمنالخيطإزالةتتم،ذلكوبعد

منزوجكلويجمع(ملفوفةخيوط)مجموعةخملة

مجموعةإلىصغيرةخصلةثلاثينأو،خصلةعشرةخمس

للنقلالمعدةالخامالحريربالةوتحتوي.حزمةتسمىأكبر،

،الحزمهذهمنرز!ةثلاثيننحوعلىللنسيجالمصنعإلى

كجم.06منيقربماإلىكتلتهاوتصل

أكثرالسابقةالعملياتبعدالخامالحريريصير.القذف

إلىبعديصللاولكنه،الشرنقةفيعليهكانمماقوة

الأنسجةماعدامناسبشكلفىلنسجهالكافيةالمقاومة

عليهايطلقمختلفةعملياتبعدةالحريرويقوى.المهلهلة

وبالتالياللياتزيادةإلىالقذفويؤدي.الليأوالقذف

.الخيوطمقاومةزيادة

بدايةقبلالشرانقبفرزالمصنععاملاتتقومالقز.دودشرانقفرزعملية

وتجمعجدا.الرفيعةالخيوطتفكيكأي؟المكبسعلىالحريرلفعملية

التجارية.للاستخداماتكافيةقوتهخيطلتكوينمعاشرانقعدةخيوط
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المطلوبالنسيجنوععلىالمقذوفةالخيوطعدديعتمد

لصناعةوالمستخدمالخامالحريرمعظمويقذف،إنتاجه

معظمولكن.معينةلىبدرجة(،المعترضة)الخيوطالنسيج

فييلفالطويلةالخيوطذيالنسيجفيالمستخدمالحرير

.القذفإلىلايحتاجوبالتاليأكبرأحجام

،القذفآلاتمنالحريريخرجعندما.والوزنالغلي

ويقوم.بهعالقةالسرسيونمنكبيرةكميةهناكتكون

لإزالةالساخنالصابونمنخليطفيالحريربغليالعمال

إزالةوتؤدي،بالغليالعمليةهذهوتسمى.السرسيون

لونويكونللحرير.الطيعيالجمالكشفإلىالسرسيون

السرسيونإزالةويمكن.اللبنبلونأبيضدائماالمغلىالحرير

.المنسوجاتلنوعطبقا،النسيجعمليةبعدأوقبلإما

من%25حوالىالحريرفقدإلىالغلىعمليةتؤدي

ام(،9-145)939الثانيةالعالميةاهـهـبوقبل.وزنه

بأملاحتحميلهابعدغالباتوزنالحريريةالأنسجةكانت

عمليةعنالنابخالوزنفيالفقدلتعويضوذلكمعدنية

الحريرأنتبينأنبعدتوقفتالعمليةهذهولكن،الغلى

كبيرةبسهولةويتمزقيهترئبالأملاحالتحميلشديد

تجاريةقواعدوضعتولقد.الصباغةنقىبالحريرمقارنة

وفي.العشرينالقرنمنتصففيالحريرلصناعةمحددة

الحرير.تحميللايتم،الدولمنعديد

قبلزاهيةبصبيغةجيداالحريرصباغةيمكن.الصباغة

الحضلة.صباغةالصباغةمنالنوعهذاويسمى،نسجه

ذلكويسمىنسجهبعدصباغتهتتمالحريرأنواعوبعض!

القطعة.صباغة

ص3لمى"?عا!؟!/ع!زو!!لاكاشىعكا

لأ"!4،3!!-!3

*!س!ورع!!!?ينولأ!زرى!خ

قبلصينىمصنعفيالحريرخيطبكراتتغلفالحرير.خيطبكرات

إنتاجاالبلادأكثرمنالصينوتعد.النسيجمصانعإلىبالناقلاتنقلها

.الخامللحرير
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حياةدورة

دودةعثة

الحرير.

بأوراقتعذيتهاأثاءالحريرديدالىتممو)2(الحريرديداداصعر-امتاهيةيرقاتإلىيوما02حواليلعديفقص1()البيض

تسححثمقمتمةأوبعودنفسهاالديدادتل!مقدا(-)3الحمصرمموهامراحلحلالمراتأرسعجلدهابتعييروتقوم،التوت

1(.1)عثةإلىدلكسعدتتحول(01)يرهشةإلىالحريردزدةتتحولالمتمرنقةولداحل9(،-)8نفسهاحولالحريرشرنمة

دورتهيبدأالديالميصالعتاتأنتىوتصعاحتاتاتتراوحالحهاحةو!ى.للحروحالشرلقة!ىتفلعملعندئدالحتةوتقوم

الحريرعلىولل!حالظهة.الحيضو!عبعدسريعاالعتاتأشهىوتموتالطيرادعلىقادرةعيروالعثات(.1)2أحرىمرةالحياتية

معا.وتجمعالرفيعةالحريرحيو!أتعككث!العتاتحروح!بلساحنماءحمامفىالمتراشوضعيتم،التمرقمن

الأنوالمثلأنوالفىالحريرخيوصأنسجيتم.النسيج

الأنوالاحلتولقد.والصوفالقطنلنسجالمستخدمة

نسجويتما.الدولمعظمفياليدويةالأنوالمحلالآلية

المشجرالحريرذلكفيبما،الحريريةالمنسوجاتمعظم

ويمكنالجاكارأنوالعلىأضقيلةاالنسائيةالملابحه!وأقمشة

.الأنوالاهذهعلىجميلةنماذجأوتصميماتنسج

غيرحريريةخيوطاالعمليةهذهتمثل.المزدوجات

مندورتينمنالمزدوجاتوتنتج.مزدوجةولكنهامفردة

حوليهما،بنسجهاوقامتاواحدةشرنقةفىاتحدتاالحرير

عنالخيطينبعضفصللايتم،التصنيعمراحلأثناءوشى

المظهرذواتالمزدوجاتالمصئمنوالحرير.بعضهما

صناعةفيأسةماكمادةالمزدوجويستحدم،المفتولأوالمعقد

الخشنة.المنسوجاتوباقىالشنتونجقماش

تمهيداوقذفهالحريرجميعلفلايمكن.المغزولالحرير

فإنهاشرنقتها،بثقبالعثةتقوموعندما.النسيجلعملية

عديدةخيوطإلىالطويلالحريرخيطبتقطعتقوم

وبداياتالمتقطعةالشرنقاتهذهفإن،وبالتالي،وقصيرة

غزلويتمالمفقودالحريرتمثلالملفوفةالشرانقونهايات

إضافاتيستخدممغزولحريريخيطإلىالمفقودالحرير

والقطية.والصوفيةالحريريةالأقمشةلبعض

تاريخيةنبذة

متىتمامايحددأنلايستطئأحدالحرير.اكتشاف

الحريراكتشف،الصينيةأسلأسطورةوطبقاالحرير.اكتشف

هوانجدي.الإمبراطورحديقةفى.مق0027سنةحوالي

تلفسببمعرفةبمحاولةزللتشزوجتهالإمبراطورأمرفقد

به.الخاصةالتوتأشجار
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التوتبأوراقتتغذىبيضاءديدانزيلشاكتشفت

بالصدفةالإمبراطورةوقامت.لامعةضرانقبغزلوتقوم

بالشرنقةتلعبهيوبينما.ساخنماءفىالشرنقة!اسقاط

منوينفصليتشابكعنكبوتياخيطالاحظتالماءفي

الشرنقة،منالخيطبسحبزيلتشوقامت.الشرنقة

وهكذاالشرنقةمنيتفككالرفيعالخيطأنووجدت

الحرير.اكتشافبدايةكانت

،التوتأشجارمنأيكةلمنحهازوجهازيلتشأقنعت

تلكتنتجالتيالحريردودمنالالافتربيةيمكنهاحيث

بكراتاخترعتزيلتشإنقيلولقد.الجميلةالشرانق

أسمكخيطالتنتجمعاالرفيعةالخيوطهذهتضمالتىالحرير

نإالقصصبعضوتقولنسجها.يمكنبحيثوأقوى

للحرير.نولأولاختراعفىالفضلللإمبراطورة

هذهصدقمدى!كدأويحددأنأحدلايستطع

فياكتشفقدالحريرأنيعرفونالمؤرخينولكن،القصة

الحريردودةأسرارعلىالصينيونحافظولقدأولأ.الصين

عرفواالذينالوحيدينالصينيونويعد.الخارجيالعالممن

هذاتعرفأنقبلسنة0003لحواليالحريرصناعةكيفية

.أخرىدولةأيةالسر

تجارةمنكثيراالصيناستفادتالحرير.صناعةانتشار

سنةنحوهانأسرةعهدمنذالغربدولمعالحرير

(الان)إيرانالقديمةفارسبلادمنالتجاروقام..مق202

ولقد.الصينيينالتجارمنالحريرمنالجميلةالألوانبشراء

الصينمنالحريرلنقلاسياعبرالجماللقوافلالطرقشقت

الحريروكان.والغربالشرقملتقىحيث،دمشقإلى

يتمكانحيثالرومانيةالإمبراطوريةإلىدمشقمنيؤخذ

ثمينة.أخرىأشياءمعتبادله

عنالغربىالعالمسمعالميلاد،قبلالرابعالقرنفي

أحدشمكنلمولكنالحرير،خيوطتنسجالتيالغريبةالدودة

تلك.م055سنةحتىالدودةهذهرؤيةمنالغربيالعالممن

الحريركمياتكلفيالفرسبلادفيهاتحكمتالتيالفترة

باهظة.بأسعارالحريرببيعوقامت،الصينبلادمنالوارد

علىجستنيانالبيزنطياوالرومانيالإمبراطوراعترض

بعد055سنةحواليوفي.للفرسالباهظةالمبالغهذهدفع

ببلادلايمرللصينطريقإيجادالإمبراطورحاولالميلاد،

طريقعنالصينإلىالوصولفىتفكيرهوكان.الفرس

ذلكبعدوقامفشللكنهحاليا()إسطبو!القسطنطينية

الرغموعلى.الصينبلادإلىكجواسيسرهبانلمحارسال

فإن،للموتتعرضهموإمكانيةالصعبةالظروفمن

فىالتوتوبذورالحريردودةبيضإخفاءمنتمكنواالرهبان

منكلاحتكارالمغامرةهذهوأنهت.مجوفةبوصعيدان

للحرير.الفرسوبلادالصينبلاد

تربيةكيفيةالناسمنكثيرتعلم،التاليةسنةالمائةخلال

نقلولقد،الشرانقمنالحريراستخراجوطريقةالحريردود

صقليةوجزيرةأسبانيامنكلإلىالحريردودالمسلمون

والعاشرالتاسعالقرنينفيالإسلاميةالفتوحاتأثناء

اصبحت،الميلاديعشرالثالثالقرنوفى.الميلاديين

فرنسافيالحريرنسجوبدأ،الغربفىالحريرمركزإيطاليا

الفرنسيونماقاموسرعان،الميلاديعشرالسادسالقرنفى

الحريرنسجوأصبحالحرير.صناعةفيالإيطاليينبمنافسة

منكبيرةأعداددخولبعدإنجلترافيالمهمةالصناعاتمن

فىالأقدمونالسكان)همالمهرةالفلمنكيينالنساجين

القرنأواخروبلجيكا(وفرنساهولندابينحالياتقعمنطقة

.الميلاديعشرالسادس

كانت،الثانيةالعالميةالحربقبل.اليومالحريرصناعة

منكثيراتستخدموالجواربالداخليةالملابسصناعة

وفى.النيلونمنالجواربتصئمعظموحاليا،الخامالحرير

الداخليةالملابسعلىكبيرطلبهناككانما،وقت

الأليافمنغالباالمنتجاتهذهتصنعوحاليا.الحريرية

المصنعة.المواد:انظر.الصناعية

والستائرالملابسصناعةفىالحريرمعظميستخدم

الأقمشةباقىمعأيضاالحريريستخدمكما.والمفروشمات

جديدةخواصعلىللحصولوالصناعيةالطيعية

.للمنسوجات

.التوت،العثة،الشرنقة:أيضاانظر

.الرايون:نظرا.عيالصئالحريرا

ام(.122-5401هـ،516-)446الحريري

نحوي،الحريريبنمحمدبنعلىبنالقاسمأبومحمد،

منقريبةبلدةوهيالمشانفيولدوشاعر.بارعوأديب

،البصرةفىوالأدباللغةدرسفيها،نشأالتيالبصرة

أوالحبرصاحبوظيفةفىبهاالخلافةديوانفىوعمل

نأإلىالمنصبهذافيوظل.الاستعلاماتالانمايسمى

فيهموظل،بعدهمنالمنصبهذاأبناؤهأخذوقد،توفي

المقتدر.الخليفةعهدأواخرإلى

نراهمااللتينوالظرفالدعابةإلىيميلالحريرقيكان

أنهعلىالمؤرخونيجمعويكاد.مقاماتهعلىتمسيطران

البديهة.وحضورالروحوخفةوالفطنةالذكاءفيغايةكان

وهوالخواصأوهامفيالغواصدرة:الكتبمنوله

منيستعملونهفيماالكتابأغلاطفيهيب!تنقديكتاب

وقد،العامةألسنةعلىوتشيعفصيحةلايراهاالتىالألفاظ

النحوفيمنظومةوهو،الإعرابملحةوكتابمرارابمطبع

شعرديوانوله،مراتعدةطبعوقدجيدا،شرخاشرحها
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علىنجاهاالتيالسينيةرسائلهأشهرومنرسائلومجموعة

الشين.حرفعلىبناهاالتيوالشيية،السينحرف

والتصنعالتكلفمدىبوضوحتبينانالرسالتانوهاتان

.الحريريعصرفيالعربيةالكتابةعلىسيطرااللذين

ألارتباطأشدمرتبطةالحقيقيةالحريريشمهرةأنغير

مجموعةوهى.المقاماتانظر:.المشهورةالمقاماتبتأليفه

وقد.الهمذانىالزمانبديعمقلداألفها،مقامةخمسينتضم

وراوية،السروجيزيدأباسماهبطلالمقاماتهالحريريجعل

بالمقامةمقاماتهكتابةالحريريبدأ.همامبنالحارثسماه

هـ.594سنةالحراميةبالمقامةالمسماةوالأربعينالثامنة

لاقتوقدهـ.405سنةمقاماتهجميعكتابةمنوانتهى

:يقالإذ،نفسهالحريريعهدفىواسعةشهرةالمقاماتهذه

شرحهاوتولىمنها.نسخةسبعمائةبيدهأجازالحريريإن

الشريشيأهمهممنلعل،الشراحمنكبيرعددموتهبعد

تكنلملثمهرتهاأنكما.والعكبريوالرازيوالمطرزي

إلىامتدتبل،والإسلامىالعربىالعالمعلىمقصورة

ثم،والسريانيةالعبريةإلىقديماترجمتفقدبمخارجه

ثم،اللاتينيةإلىالميلاديعشرالثامنالقرنفىترجمت

الأوروبية.وغيرالأوروبيةاللغاتمنعددإلىأخيراترجمت

المئينية.:نظرا.لحرلشا

غاشمصهيوفطاعتداءأم(.)969الأقصى!حريق

الأقصىالمسجدأركانفىالنيرانبموجبهإسرائيلأججت

بالمسجدالملكيةالمقصورةفدمرتأغسطس21صباحفى

صلاحوضعهالذيالديننورومنبرمنهالجنوبىوالسقف

اليومفىالأقصىحريقوقع.موضعهفيالأيوبيالدين

هيكلهم.تحيمبذكرىاليهودفيهيحتفلالذي

قطعتالإسرائيليالعدوقواتأنالتقاريركشفت

خارجمنالمندفعينومنعتالمسجدعنالمياهخطوط

كشفتكما،الحريقإطفاءمنلايتمكنواحتىالمسجد

وأن،فاعلبفعلالمسجدفىاشتعلالحريقأنأيضاالتقارير

ماساأنإسرائيلفيهادعتالذيالوقتفى،آثمةيدرراءه

أعلنتأنهاغير،النيراناشتعالفيالسببكانكهربائيا

،روهانوليمدنسمايكلاسمهأسترالياشاباأنذلكبعد

فعلته،ارتكبالذيهوأشهر،منذفلسطيندخلقدكان

أنهذلكبعدأعلنتأنهاإلاللقضاءقدمأنهادعتكما

سراحه.وأطلقتمجنون

إسرائيلتورطعنوأعرب،الحريقالأمنمجلسأدان

وقفإلىإسرائيلفيهيدعوقرارابذلكوأصدر،فيه

وضعتغييرووقف،كافةالمقدسةالأماكنتدنيسعمليات

.القدسمدينة

فرقة)الحرائق(،علم،الغاباتانظر:.الغاباتحريق

الميراد(.)مكافحةايرطفاء

ما666ىام!لنفيشاسعةمظطق!مرانكصيئ

.م0491وعام

تاورمنبالقربلينبودنجفيالكبيرلندنحريقشب

وانتهىأم666عاممنسبتمبرمنالثانياليومفىبريدج

ممتدالندنمدينةمعظمعلىأتىأنبعدمنهالسالغاليومفي

القرنإبان،لندنفيالدوركانت.تمبلحتىالغربإلى

الكبيرلندنحريق

لمدةفيهالنيراناندلعت

ام666عامأيامستة

منالكثيرعلىوقضت

منوالآلافالمنشآت

الدور.
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رئيسية،بصورةالخشبمنمشيدة،الميلاديعشرالسابع

كانتلدرجةجداضيقةالشوارعوكانتومزدحمة

يكنلمكما.تتلامستكادالأدوارهذهمنالعلياالطوابق

الرياحساقتوقد.الحرائقلمكافحةفعالنظامهناك

متخللةالغربباتجاهالشرقمناللهبألسنةالشديدة

الثانيتشارلزأشرفوقدحار.جافصيففيالمنازل

تتوقفحاجزاليشقالمبانيبعضإزالةعمليةعلىبنفسه

انتشاراحتمالتضاءلالرياحهدأتوعندماالنار،عنده

هذابيبسصموئيلوصفوقد.أخرىمناطقإلىالحريق

فيوالحيويةبالحركةمفعمابارعاوصفاالكبيرالحريق

صمويل.،بيبس:نظرا.يومياته

الحيفيبيت)00.13نحوعلىالحريقهذاأتى

أبرشية،كنيسة98علىقضىكما،بالمدينةالتجاري

قاموقد.العتيقةبولالقديسكماتدرائيةعدىوكذدك

قضت.الجديدةالكاتدرائيةبتشييدرنكريستوفرالسير

وقد،صحيةوغيرللخطربؤرةتعدكانتمنطقةعلىالنار

محلوالحجارةبالقرميدشيدتالتيالجديدةالأبنيةحلت

.للأمرأضموبئاكانتالتيالعتيقةالخشبيةالدور

الثانيةالعالميةالحربأثناءكانفقدالثانيالحريقأما

مناطقعلىالنيرانأتتوقد.لندنعلىالجويةالغارةإبان

مأ049عاممنديسمبر92يومففي.المدينةمنشاسعة

الحارقةالقنابلمنهائلاعدداالألمانيةالطائراتألقت

فيالحرائقلإشسعالمحاولةفىالمدينةوسطعلىوالمتفجرة

أنحاءفىحريق005/1أضرمفقد،وبالفعل.المدينة

السفن.لأحواضهائلادماراوأحدثت،المدينةمنمختلفة

بصعوبةالمرةهذهالدمارمنبولالقديسكاتدرائيةونجت

الثاية.العالميةالحربانظر:.بالغة

أنوأعأحد،الطحلبخطأأحياناعليهويطلقاثار

التيالزهريةغيرالخضراء،الصغيرةالنباتاتمجموعات

متجاورةللنموالحزازياتوتميل.العالمأنحاءكلفيتوجد

علىناعماكثيفاغطاءعادةوتكون،كبيرةاعدادفيمعا

التربة.سطحعلىأوالأشجارجذوروعندالصخور،

الرطبةالأماكنفيالأرضعلىالحزازياتأغلبوتعيش

بعضهاوينمو،جافةبيئاتفىبعضهايوجدولكن،الظليلة

طولويصلالأنهار.أووالبركالبحيراتمنكلفيالاخر

سم.ا5منأقلإلىالحزازياتمعظم

الحزأزيات،أنواعمننوع000.9علىمايزيديوجد

والحزازياتالجرانيتيةالحزازياتالشائعةالأنواعوتشمل

فيالصخورعلىالجرانيتيةالحزازياتوتوجد.الخثية

جدااحمةمتزتجمعاتفيوتنمو.والقطبيةالجبليةالمناطق

تنموالمحمر.والبنىالأسودبينمامعظمهالونوشدرج

في،الأسفغنونأيضاوتسمى،الخثيةالحزازيات

كلفىوتعيش.المستنقعيةالمناطقمنوغيرهاالمستنقعات

منالباردةالأجزاءفيينمومعظمهالكن،العالمأنحاء

الأخرىالشائعةالحزازياتوتشمل.الشمالىالكرةنصف

الذرجي.السلمحزازوالشعريةالقبعةحزاز

علىويطلق،الحزازياتطائفةالحزازياتتتئثل

اسمهامنكجزءحزازاسمالنباتاتمنأخرىأنواع

هذهوتشمل.حقيقيةحزازياتأجعستولكنها،الشائع

الرنةالوعليوالحزازالأسبانيالحزازمنكلاالنباتات

طحلببمالذئبرجلانظر:.الصولجانيةوالحزازيات

الأسباني.الطحلب،الرنة

الزهرية،النباتاتمنالنقيضعلى.الحزازياتتركيب

تراكيبذاتلكنها.حقيقيةجذوراالحزازياتتمتلكلا

وتثبتالجذور.أشباهتسمىالجذور،تشبه،خيطيةشبه

ساقوتنمو.منهينموالذيبالسطحالنباتالجذورأشباه

نمطفىدقيقةبأوراقمغطىوهوالجذور،أشباهمنصغيرة

اليخضور-مادةعلىالأوراقوتحتوي.حلزوني

فيالنباتيستخدمهاخضراءمادةوحى-الكلوروفيل

طولعلىعرقيمتد،كثيرةحالاتوفىالغذاء.صنع

ويسمى،العرقهذاويقويقمتها،إلىالساقمنالورقة

والماء.الغذاءوينقلالورقة،الوسطىالعرقأوالفلع

فيالحزازياتمنالعديدينمو.الحزازياتتعيت!كيف

نأمعينةلحزازياتيمكنذلكورغم.مائيةأورطبةبيئات

علىللماءالحاجةوتتغيرالشديد.الجفافظروفتتحمل

،الجفاففتراتفخلال.البيئةفيالمتاحةالماءكميةحسب

كالميتة.تبدوأوالكئيبالبيئةلونإلىالحزازياتتتحولقد

تسقطعندماأخرىمرةونضرةخضراءتصبحلكنها

بيئاتفىالعمرقصيرةأخرىحزأزياتوتوجدالأمطار.

الحزازياتهذهوتنمورمضاء.قاحلةصيفبشهورتتميز

يبدأعندماتموتثم،الربيعفصلمنالمطيرةالشهورأثناء

الصيف.فصل

جنسي:طورينفىوتتكاثرالحزازياتتنمو

تبادلالحياةدورةمنالنوعهذأويسمي.ولاجنسي

(.الأجيال)تعاقبالأجيال

الجنسىالتكاثرطورأثناءالحزازي،النباتويعسمى

النباتهوالمشيجيالنباتوهذاالمشيجي.النبات

الناضجالمشيجيالنباتوينتججالحزاز.عليهالمتعارف

البيضيةوالخلاياالمذكرةالأمشاج)خلاياأمشاجا

قمةفيتنموخاصةأعضاءفيالأمشاجوتتكون(.المؤنثة

الأمشاجخلاياتنتجالتىعضاءالأوتسمى.الساق

الخلاياتننتجالتىتلكوتسمى.الأنثريداتالمذكرة

نصفمنيقربماويحمل.الأرشيجوناتالبيضية
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مساحاتيغ!!كتيفاعطهاءتكونماوعالحاحرمدىللنموتميلالحزازيات

الحتىالحزازأوالأسفعنولىهىالشماليالكرة!فدىالشائعةوالحزازيات

نفسعلىوالأرشيجوناتالأنثريداتمنكلاالحزازيات

بدرجةرطبةناضجةالأنثريداتتصبحوعندما.النبات

الأمشاجخلايامنالمئاتوتحررتنفجرفإنها،كافية

حيثإلىالأرشيجوناتهذهبعضوتصل.الذكرية

ليكوناالبيضيةالخليةمعالمذكرةالخلاياإحدىتتحد

.()زيجوتلاقحة

اللاجنسيأوالثانيالطوربدءاللاقحةتكوينويعنى

هذاوينمو.البوفيال!وريسمىنباتحياةدورةمن

طويلعنقمنيتكونوهو،المشيجىبالنباتمتصلاالنبات

.القرنيشبهالذيالصمادنهايتهوعلىالحامليسمىقائم

.الأبواغتسمىمجهريةتراكيبالصمادداخلوتتكون

،الأبواغمنأكثرأوملايينأربعةعلىالصماديحتويوقد

.النباتنوععلىاعتمادا

يشبهبما-الحزازياتأغلبفى-الصمادفمويتغطى

ينفتحالخثية،الحزازياتفى،الأبواغتنضجوعندماالغطاء.

الأسنانتشبهرقيقةتراكيبالأبواغوتطلقمنفجرا،الغطاء

الفم،حولالتراكيبهذهوتسمىالصماد.فمحول

الجافةالظروففيأما،الرطبةالووففيمعلقةوتبقى

.الأبواغلخروجتفتحفهى

تنبتقدفإنها،رطبةمنطقةعلىالبوغةتسقطوعندما

منبراعمتنمووبعدئذ.المتفرعالخيطيشبهأولياخيطا

دورةتكملالتىالمشيجيةالنباتاتمعطيةالأولىالخيط

.الحياة

فيمهمادوراالحزازياتتؤدي.الحزازياتأهمية

منعددويعيش.الصغيرةالحيواناتمنالعديدحياة

على،والعناكبالحلمبعضمثل،الصغيرةالحيوانات

31.العامستوىعلىالحزارياتم!لوع!،...منأكترويوحدكبيرة

اليسار.فى،بوليترريكاموحرارالوسطدىالحصريوالحزاراليميرفى

فىالحزازياتأليافالطيوربعضوتستخدم.الحزازيات

أعشاشها.تبط!تأوبناء

فىالسوسظهورعلىناميةالحزازياتوجدتوقد

لهذهتمويهوسيلةالحزازياتوتستخدم.الجديدةغينيا

.الحشرات

الحزازياتتستطعإذ،البيئةأيضاالحزازياتوتساعد

هذهمنوتساعدالماء.منكبيرةكمياتتمسكأنالخثية

الحزازياتوتختزن.والفيضانالتربةمنعتعريةفىالناحية

تتحلل،الحزازياتموتوعقب،والمغذياتالمعادن

ثمأيرلحدا!ىوبخاصةبالماء،المشمعةالمسماحاتفيينموالملستنقعحزاز

حثا.لتكونتتحللثمومن،السفلىالسيقادتموت



بعضتستخدموعندئذوتحرر،المغذيات)تتفكك(

للنمو.المغذياتهذهالنباتات

وموادالمتحللةالحزازياتتتراكم،المناطقبعضوفى

سنينمدىعلىالمستنقعيةالحقولفيالأخرىالنبات

خثيةمستنقعاتوتوجد)البتموس(.الخثوتكونعديدة

)سابقا(،السوفييتيالاتحادوأراضى،الجنوبيةأوروبافى

كوقود.يستخدمأوالخثيجففأنويمكن.وكندا

بصفةماصةوهىإسفنجيتركيبألخثيةوللحزازيات

اللباديةالحزازياتالحدائقاختصاصيوويعستخدم.خاصة

ذلكإلىوإضافة.الجفافمنالصغيرةالنباتاتلتحفظ

،الغرأبع!قفطرزراعةفيالخثيةالخزازياتتعستخدم

موادعلىتحتويوهىحشو.كمادةأيضاوتستخدم

الهنودبعضاستخدمكما،الجراثيمتقتلكيميائية

وقد.للأطفالمهاداالخثيةالحزازياتالأمريكيين

الأولىالعالميةالحربأثناءالحزازياتهذهاستخدمت

.للجروحضماداتام(،19118-9)4

تثملخضراءلازهريةنباتاتمجموعة.تالحزارب

الكبدحشائشإلىبالإضافةالختلفةالحزازأنواع

بسيطة،وأوراقسيقانوللحزازيات.القرنوحشائش

وتؤدي.الشكلفمريصثالوسشكلفيتنمووقد

وظيفةالجذرانياتتسمىالشكلخيطجةتركيبات

علىالنباتاتأولىالحزأزياتتكونوربماالجذور.

إلىتاريخهايعودلحزأزياتأحافيرعلىعثرفقد.الأرض

سنة.مليون004حوالى

والماء،الغذاءلنقلموصلةخلاياللحزازياتوليس

البيئةمنوالمغذياتالماءالنباتأجزاءكلتمتصحيث

الرطبةالمناطقفيالحزازياتمعظمويعيش.مباشرة

فيهاتكثرالتيالمناطقفيأووالبركالأنهارمنبالقرب

شبهالمناطقفىيعيشبعضهاولكنالأمطار،

هعادةالحزازياتارتفاعيتجاوزولا.الصحراوية

فيذلكمنأكثرإلىتنموقدولكنها،سنتيمترات

الرطوبة.شديدةالمناطق

وتشتملالبذور.عنعوضابالأبواغالحزازياتتتكاثر

والطورالمشيجيالطور:للنباتشكلينعلىالحياةدورة

المشيجي.بالطورملتصفاالبوغيألطورويكونالبوغي،

منجزءأيانفصالحالةفيالتكاثرالحزازياتوتستطيع

جديد.كائنإلىالمنفصلالجزءينموحيث،النبات

الحزاز.الكبدبمحشيشة،القرنحشيشةأيضا:أنظر

المشتري،أحزمةألن،فانأنظر:.الإشعاعيالحزام

(.الراديوي)اللإشعاع

931المتحركالنادالحزام

كمياتتحملومميلةالمثحركالناووالحزام

بكرتين،منوتتكونآخر،إلىمكانمنالموادمنكبيرة

فيالحزاموتبقىالطاقةتؤمنالتىا!لسيرةالبكرةإحداهما

بوساطةالناقلةالأحزمةمعظموتسير.مستمرةحركة

منمجموعةعلىالحزامويسير.كهربائىمحرك

الموادوتنقل.الاحتكاكمنوتخففتسندهالأسطوانات

نأويمكن.معتدلةوسرعةمستقيمبخطالحزامعلى

متعرجةوأراضمنحدراتعبرالموادالناقلالحزاميحمل

نأشريطةاجتيازها،القطاراتأوالشاحناتعلىيصعب

ومن.الحزامعلىبالانزلاقللموادالانحدارزاويةتسمح

المناجمفىالمستخدمالناقلالحزامطوليبلغأنالممكن

كيلومتر.منأكثر

الحزاميكونأنالممكنمن.الناقلةالأحزمةأنواع

لتنقل.عليهالموادبوضعيكتفىحيثوعريضا،مسطحا

الحزامفيكون،والملحكالسكرسائبةموادنقلحالةفيأما

كميةأيةتسربدونالموادهذهنقليمكنحتىقناةبشكل

منهاتتدلىسلاسلمنتتآلفأخرىأحزمةوهناكمنها.

المتحركالناقلالحزام

السائبةالموادلنقلالقنواتتستحدمالناقلةالأحزمة

متحرككبساطالملتحرلثالمعبر

التجميعخطعلىالجبنيحملناقلحزام
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وتحملهاالموادتلتقطمغارفأوخطافاتتحم!!أو،سطول

لاخر.مكانمن

نظاممنجزءمجردغالباالمتحركالناقلالحزاميكون

وأاتحاههتغييرالناقلالنظاماحتاجفإذاأكبر.نقل

نحويتحركآخرإلىحزاممنالموادتسقط،الانعطاف

فيه.المرغوبالاتحاه

دوراالناقلةالأحزمةتؤدي.الأحزمةاستخدامات

،المثالسبيلعلى،فالسيارات،الضخمالإنتاجفىمهما

فىالعمالويقف.ناقلنظامفىالتجميعخطعلىتتحرك

،المطاراتفيأما.العملموادأمامهموتتحركواحدمكان

إلىالتذاكرقطعمكانمنالحقائبالناقلةالأحزمةفتحمل

متحركةمعابرالانالأبنيةبعضوتستخدم،الأمتعةغرفة

السلمأما.درابزينولهمنحدرمتحركحزاممنتتاكف

درجاتليشكلمصمممتحركحزامفهو،الكهربائى

.متناهلاحزامكأنهفيبدو،حركتهخلال

لتحميلواسعنطاقعلىالناقلةالأحزمةيستخدم

الحديدية.اسمكةوعرباتوالشاحناتالسفنوتفريغ

منمتريطن/0045علىالأنظمةهذهأحدويتحرك

السكةعرباتمنمستمربفيض!اسحاعةفيالفحم

التحميلبرجإلىالفحميحملالذيالحزامإلىالحديدية

الختلفة.الباخرةأجزاءعلىالفحميوزعالذي

الأحزمةمنخاصةأنواعاالصناعاتمنالعديدتستخدم

مثلا،،الكبرىالخابزفتستخدممنتجاتها،لصنعالناقلة

العجينةتصبحيثالخبز،عمليةفيأ!لإسراعالناقلةالأحزمة

اذفرنايعبرناقلحزامعلىالعلبوتوضععلبفىالخلوطة

دقيقة.ثلاثينللفرنالعلبعبورمدةوتبلغم03طولهجدران

ال!صيرةالخابزالأحزمةهذهمنأحددالمستمرةالحركةوتمكن

الساعة.فيرغيف03(000منأكثرخبزمن

.السيارةالدوار؟السلمأيضا:انظر

الهدوءمنحزاماتشكلمنطقةالهادئالئسيم!حزام

خطمنبالقربالفجائيةالعواصفأوالمعتدأ!ةوالرياح

فوقوتتمركز.الإستوائيالركودبمنطقةتعرفالإستواء

المنطقةهذهالارصادعلماءويسمي.رئيسيةبصورةالمحيطات

غيرالمنطقةأنالتسميةوتعنى.الاستوائيالتقاربمنطقة

أطلقمنأولالبحارةوكانبذاتها.قائمةكمنطقةمسجلة

قادرةغيرتصبحسفنهملأنذلك؟التسميةهذهالمنطقةعلى

فيها.الإبحارعلى

أعلىإلىالرياحتتحركهذاالهادئالنسيمحزاموفي

وتعد.عاصفةورياحا،فجائيةرعديةعواصفمعسببة

العالم.فيمطراالمناطقأغزرمنواحدةالمنطقة

الخيل.عرضخطوط:أيضاانظر

سياسىحزبالديموقراطيالاشتراكىالحزب

ويدعي-أم099و8191بينالفترةفىبريطانيافيقام

المتطرفةالاراءبينالمعتدلةالحسياسيةالاراءيمثلأنهالحزب

أيدقدالحزبأن،ذلكومثال.واليمينياليساريللجناح

القطاعصناعاتمنكلفيهتشتركبريطانيااقتصادلانظافا

الحكوممط.والقطاعالخاص

منعددعنرسمياالحزبدافع.الحزبسياس!ات

النظامفيإصلاحاتالحزبدعموقد.العامةالمبادئ

السياسيةألاراءتمثيلبموجبهاتححقق،الانتخابيالبريطانى

أوسعبصلاحياتالحزبطالبوقد.أوسعبشكلللأفراد

السياسيةالجمعياتبفصلقامكما،المحليةللسلطات

فيالمساواةتحقيقبوجوبالحزبونادىوويلز.لأسكتلندا

ونادىالصناعةتشغيلفىوالمستخدمينالمديرينأدوار

الحكومة،تديرهاالتىالاجتماعيةالخدماتوتحس!تبصيانة

للمشاركةأكبربفرصيستخدمونهاأصذيناللناسوالسماح

للنساء،المتساويةالحقوقتطبيقالحزبأيدوقدإدارتها.فى

سياسةبنيتكما.الأخرىوالأقليات،العرقيةوالأقليات

عضويةعلى،الدفاعفيوسياسته،الخارجيةالحزب

حلفومنظمة،الاوروبيةالمجموعةمنكلفيبريطانيا

الأطلسى.أ!شما

بتحديديقومالذيالأساسيالجهازإن.الحزبتنظيم

الديموقرأطى.الاشتراكىالمجلسهوللحزبالعامةالسياسة

وعلى.المجلسهذابانتخابالحزبأعضاءقاموقد

بينماتضمالتيالمحليةالحزبفروعتقوم،المحلىالمستوى

.الحزبشؤونبتنظيم،انتخابيةدوائروأربعدائرة

الحزبلدستوروففاالحزبورئيسزعيمانتخابويتم

فبرايرفىعقدخاصدستوريمؤتمرعقبأجيزالذي

.أم829

بينداخليةلخلافاتنتيجةالحزبتكون.الحزبتاريخ

العماللحزباليمينيوالجناحاليساريالجناحأعضاء

الحزبأعضاءمنأربعةقام،النزاعلذلكونتيجة.البريطانى

رودجرز،ووليم،أوينوديفيدجنكنز،رويوهمالمعتدلين

المجلسأسموهجديدسياحمطتكتلبتكوين-وليمزوشيرلى

وقتوفي.أم819ينايرفىوذلكالديموقراطىالاشتراكى

وروجوا،العمالحزبالمعتدلونالأربعةهؤلاءترك،لاحق

.أم819مارسفيالديموقراطىالاشتراكىللحزب

أحزابهم،منالمحايدينالبرلمانأعضاءمنعدداستقال

يونيووفي.الديموقراطىالاشتراكيالحزبإلىوانضموا

الاحرار.حزبمعانتخابياتحالفاالحزبكون،أم819

للحزبزعيمأولجنكنزرويأصبح،أم829عاموفى

لعامالعامةالانتخاباتوفي.الديموقراطيالاششراكى

مجموعأصلمنمقاعد6علىالحزبحصل،أم839



ديفيدأصبح،مباشرةذلكوبعد.التحالفنالهامقعدا23

ما879لسنةالعامةالانتخاباتوفى.للحزبزعيماأوين

مباشسرةذلكوبعد.فقطمقاعد6علىالحزبحصل

ألاندماجلمناقشةالتصويتتمالأعضلا،بينسريوباقتراع

استقالته،وقدمالاندماجأوينعارضوقدالأحرار.حزبمع

وأصبح.الحزباستقلالاستمرارعلىيعملأنمقسما

معالاتحادإلىحزبهوقادللحزبزعيماماكلنانروبرت

الحزبمعاالحزبانشكل،ام889عاموفىالأحرأر.حزب

فيماتسميتهأعيدتالذيالليبرالىالديموقرأطيالاشتراكى

ديفيدحاولوقد.الديموقراطيينالأحرارحزبوسميبعد

عنتوقفالحزبولكنمستقلا،الحزبعلىالحفاظأوين

.أم099عامفىرسمياالعمل

الأحرار؟الديموقراطيون؟العمالحزبأيضا:انظر

ديفيد.،أوين

العربيةالسياسيةالأحزابأنظر:.البعثحرب

،العراقالسدطهة(،فيالبعث)حزبتارفيسوريا،)سوريا(بم

تاريخ.

وقد.محافظبريطانيممياسيحزبالتوريالحزب

عشرالسابعالقرنمنتصففيالتوريمصطلحاشتق

.القانونعلىالخارجالأيرلنديعلىليدلالميلادي

الإنجليزيةالسياسةفيمرةلأولالكلمةهذهواستعملت

يرثأنيريدونالذينأولئكعلىلتدلأم967سنة

إنجلترا.فيالملكيوركدوقجيمس

الرئيسيينالحزبينأحدبعدفيماالتوريالحزبوأصبح

الإنجليزيةالكنيسةاحتفاظالحزبهذاويؤيدبريطانيا.في

بينما.السلطاتبجميعالملكواحتفاظالقانونيةبحقوقها

فيالشعبسلطةزيادةإلىالمعارضالويجحزبيسعى

منبدلأالمحافظيناسمحلوقد.البريطانيالعموممجلس

.أم832منذالتورياسم

الثورةخلالالثالثجورجالملكمؤيدووكان

التوريين.باسميعرفونالأمريكية

البريطاني.المحافظينصب:أيضاانظر

فىرئيسيينسياسيينحزبينأحدالجمهورياثب

الحزبهوالاخرالحزب.الأمريكيةالمتحدةالولايات

المممالجمهوريالحزبعلىعادةويطلق.الديمقراطي

الشهرةاسمالجمهوريونأطلقوقدالكبير.القديمالحزب

عشر.التاسعالقرنثمانينياتفيالجمهوريالحزبعلى

المتحدةالولاياتتاريخفيكبيراثرالجمهوريللحزب

فيهاأجريتمرة18منمرة41فيفازوقدوسيامشها،
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أبراهامانتخبعندما،أم086عاممنذالرئاسيةالانتخابات

عشرخمسةمنسبعةفيوفاز.ام329عاموحتىلنكولن

.ام889-أ329منالفترةفيرئاسياانتخابا

الحركةإلىالجمهوريالحزبنشأةيرحداريخ

خمسينياتخلالالمتحدةالولاياتفيللرقالمناهضة

فياسمهالجمهوريالحزبوأخذعشر،التاسعالقرن

منقليلعددأيدهوقد.أم854عاميوليومنالسادس

كبيرةشعبيةالجمهوريونكسبفقد،ومدلك.الجنوبيين

أمامالغربيةالأرأضىوفتجعفيدراليةببرامجالوعدبعد

برئاسةلنكولنأبراهابموفاز.فيهاللاستقرارالمستوطنين

-ا861)الاهليةالحربأثناءوفيأم086عامالحزب

وأالاتحادحزباسمالجمهوريوناستخدمام(،865

العقوبةالجمهوريينبعضوأيد.القوميالاتحادحزب

وفى.الحرببعدالمدحورةالجنوبيةالولاياتعلىالقاسية

تشريعالجمهوريونأصدرعشر،التاشعالقرننهايات

الأعمالقادةمندعماوكسبالفلاحيناستهوىأراض

وأصبح.العاليةوالتعريفةالصحيحةالماليةالسياساتلنقل

وفي،الزراعيةالغربيةالولاياتفيصلباشعبئاتحالفاالحزب

للجمهوريينرمزاالفيلظهر،الصناعيةالشرقيةالولايات

.للحزبرمزاوبقيام874عام

محبوئاجمهوريارئيسئاروزفلت)تيدي(ثيودوركان

تافتهاواردوليمخليفتهوكان.العشرينالقرنبدايةفي

،أم219عامالثانيةالرئاسةمدةروزفلتطلبوعندما

ودروالديمقراطىالمرشمحوكمسبالجمهوريالحزبانقسم

.الانتخاباتولسون

وحدتهمالجمهوريوناستعاد،أم819عاموبحلول

ورفض،الأمريكىالكونجرسعلىالسيطرةوكسبوا

عصبةان!:.الأمعصبةعضويةالأمريكيالشيوخمجلس

ك!سب،العشرينالقرنعشرينياتوخلال.الأم

الرؤساءأيديعلىالرئاسيةالانتخاباتجميعالجمهوريون

هوفر.وهربرتكالفينوكوليدجهاردنجوارن

المرشحأمامام329عامالانتخاباتهوفروخسر

-3391فترةوبعد.روزفلتفرانكلينالديمقراطبى

وانسحب،أقليةحزبالجمهوريالحزبأصبح،أم539

والحركةللأجانبالمناهضةالحركةتأسدمنالجمهوريون

حكومياالمدعمالرخاءفكرةوقبلواالرخاء،لبرامجالمناهضة

عضويةقبلواكما،العالملشؤونالمتحدةالولاياتوقيادة

.أم459عامأسستالتيالمتحدةالأمفيأمريكا

الجمهوريينبالمممآيزنهاوردوايتفاز،ام259عامفي

مرةآيزنهاوروفاز،ستيفنسونبأدلايالهزيمةألحقأنبعد

وبعد.أخرىمرةستيفنسونهزمأنبعدأم569عامثانية

الجمهوريونخسرأم،619عامالمنصبايزنهاورتركأن
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خسرعندماأم649عامكبيرةنكسةالحزبوعانى.ثانية

منقطعةخسارةالمحافظينالجمهوريينزعيمووترجولدباري

نكساتوتوالت.الرئاسةإلىالوصولمحاولتهفىالنظير

،نيكسونريتشارداستقالعندماأم749عامأخرى

عامالفترةإكمالعلىأ!درةافوردجيرالدفقدوعندما

فىبالرئاسةفازالجمهوريريجانرونالدلكن.أم769

جورجفاز،أم889عاموفي.أم849-0891الفترة

مرةالحزبالتكصرلكن،بالرئاسةريجانالرئيسنائببولق

الديمقراطىكلينتونب!!أمامبولقجورجخسرعندماأخرى

الجمهوريونأحكمأم،499عاموفى.أم299عام

(والنوابالشيوخ)مجلسيالكونجرسهيئتيعلىقبضتهم

بوبالجمهوريالمرشحخسر.أم559عاممنذمرةلأول

الرابعفىثانيةلولايةانتخابهأعيدالذيكلينتونأمام،دول

.أم699عامنوفمبرمن

الولاياترئيسبمالديمقراطيالحزب:أيضاالظر

السياسية.الأحزاببمتاريخ،المتحدةالولاياتبمالمتحدة

تعرفالتىالسياسيةاللأحزابأحدالخضر!حرب

القضاياوتتضمن.البيئيةالقضايابإثارةواسعمستوىعلى

،المرأةحقوقالحضراءالأحزابتثيرهاالتيالأخرى

القوىمحطاتوبناء،والحداثة،الرأسماليةومعارضة

وإنتاجها.النوويةالأسلحةوتجربة،النووية

الصناعية.البلادفىأسساساالخضراءالأحزابوتعمل

وواحدالخضراء.الأحزابأقوىبعضأوروبافيويوجد

الذيألمانيافىالأخضرالحزبهوقوةالأكثرالأحزابمن

البلادوتتضمنالخضراء.الأحزابمنحزبأولأصبح

والنمسا،أستراليا،خضراء،أحزاببهاالتيالأخرى

والنرويج،،ونيوزيلندا،وإيطاليا،وفرنسا،وفنلندا،وبلغاريا

.المتحدةوالمملكةوالسويد،وأسبانيا،ورومانيا،

فىحالياالموجودةالخضراءالأحزابمعظموتأسست

الخضراءالأحزاباولكن،العشرينالقرنمنالثمانينيات

وحركات،والاششراكيينالفوضوي!ت،تقاليدعلىتسير

الأحزابتجد،المتنوعةأهدافهاوبسببالتامئكلشر.القرن

أنتستطعحتىبعضمعبعضهااتحادفيصعوبةالخضراء

ونتيجة.أفضلبويقةتوطدتالتىالأحزابتتحدى

تحالفاتفيالأحيانبعضفىتدخلأنعليهاكان،لذلك

الاشتراكىالحزبمثل،الأحزابمنأخرىأنواعمع

ألمانيا.فيالديمقراطي

السياسيينالحزبينأقدمالديمقراطيالحزب

الاخرالحزبأما.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالرئيسيين

.الجمهوريالحزبفهو

الولاياتتاريخفيبارزبدورالديمقراطىالحزبقام

مأ889عاموحتىام289عامومنذوسيامشها.المتحدة

واحدمنرئاسياانتخاباعشربثمانيةالديمقراطيونفاز

المتحدةالولاياتلعسياسةعلىسيطرواكما.انتخاباوأربعين

ستةفيفازواحيثأم،569عامإلىأم128عاممن

مأ086عاميبينالفترةفىأما.ثمانيةمنرئاسيةانتخابات

منرئاسيةانتخاباتأربعةفيإلايفوزوافلمأم289و

ثمانيةفيفازالديمقراطىالمرشحانبيدعشر.ثمانية

بينجرتالتيانتخاباعشرالخمسةمنرئامسيةانتخابات

تأييدهالديمقراطيالحزبواستمد.أم889و3291عامي

منالكثيرفيهابماعديدةجماعاتمنتقليديةبصورة

والعاملينجنوبيهاوسكان،المتحدةالولاياتإلىالمهاجرين

والسود.-العشرينالقرنمنالثلاثينياتمنذ-بأجور

هوكما-الديمقراطيالحزبسياساتتغيرتوقد

ناوإلى.التاريخيالتطورمع-اياخرىال!حزابفىالحال

كان،أم319سنةالجمهوريةرئاسةولسونوودروتولي

لدستورالمتزمتالتفسيريؤيدونعموما،،الديمقرأطيون

وقام.الحكومةسلطاتعلىقيودووضع،المتحدةالولايات

الحكومةدوربتوسيع،للجمهوريةرئيسابصفتهولسون

الحربفىألمانياهزيمةفىللمساعدةالبلادمواردوتعبئة

.دفرانكلينوأمام(.1-189أ19)4الأولىالعالمية

لإخرأجشجاعةحكوميةإجراءاتاتخذفقد،روزفلت

حدثالذيالعظيمالكسادضائقةمنالمتحدةالولايات

عمد،أخرىومرة.العشرينالقرنمنالثلاثينياتأثناء

العالميةالحربخلالالحكومةسلطاتتوسيعإلىروزفلت

ألمانياعلىالحربشنأجلمنأم(9-45أ)939الثانية

.واليابان

فىغالىروزفلتانالديمقراطيينبعضرأىوقد

هذهأناخرونرأىبينما،الحكومةلمسلطاتنطاقتوسيع

-الديمقراطيونزالوما.الكافيبالقدرتوسعلمالسلطات

الذيالدورمدىحولخلافعلى-روزفلترئاسةمنذ

الحكومة.بهتقومانيجب

الأمورمنالديمقراطىالحزبأصليعد.الحزبأصل

الحزببداياتإلىأصولهالمؤرخينبعضويعيد.الغامضة

اثناء،جيفرسونتوماسأنشأهالذيالجمهوريالديمقراطي

يرىولكن.الميلاديعشرالثامنالقرنمنالتسعينيات

الرئاسية-جاكسونأندروحملةتنظيمفيالمؤرخينأكثر

للحزببداية-أم828سنةتش!صلالذيالتنطموهو

الثلاثينياتأواخروفي.اليوممعروفهوكماالديمقراطي

انفسهمعلىجاكسونمؤيدواطلقعشر،التاسعالقرنمن

منظما.سياسياحزباوأصبحوا،الديمقراطييناسم
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الأمريكيةالأهليةالحربإلىأدتالتىالفترةوفى

قضيةحول،الديمقراطيونانقسمام(،-865ا861)

الحربتلكأثناءوفي.وجنوبيةشمالية،فئتينإلىالرق

لنكو!نأبراهامالرئيسأيدواالذينالديمقراطيونعرف

عارضوأالذينأماالحربديمقراطىباسم،الجمهوري

.السلامديمقراطم!اسمعليهمأطلقفقدوالحربلنكولن

ديمقراطيأولكليفلاندأصئجروفر،أم884عاموفي

الأهلية.الحربمنذالرئاسةانتخاباتفييفوز

بالسيطرةالديمقراطيالحزبتمتع.الحديتالحزب

روزفلت،د.وفرانكلين،و!سونوودروالرئيسينعهدفي

حياةفىالمشاركةمنمزيداالحكومةمارستعندماوذلك

فقد.الحزبمسارالعطمالكسادحولوقد.الأمريكيين

خلالالرئاسةانتخاباتجميعفيالديمقراطيونفاز

الشعبيةبسببالعشرينالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينيات

الجديدالبرنامجالمسماةروزفلتلسياساتالكاسحة

الوضعإلىوالعودة،الاقتصاديالإنعاشإلىوالهادفة

.والإصلاحالسوي

كنيدي.فجونبرنامجحظي،ام069عامفى

بصويكل.!ا!لجماس،الجديدةالحدودالمسمى

جونسونليندونسياساتعلىبظلالهاالقتفيتناع!

امسكام،969سنةومنذ.العظيمالمجتمعالمسماة

واحدةرئاسيةفترةباستثناء،الرئاسةبزمامالجمهوريون

لكنأم(.089-أ)769الديمقراطىكارترلجيمي

وفى.الكونجرسعلىمعتادةبصورةسيطرواالجمهوريين

فراروجيرا!دينالسيدةاصبحتأم،849عام

فيكبيرسياسيحزبيرشحهاامرأةأولالديمقراطية

كما.ام889عامالجمهوريةلرئاسةالمتحدةالولايات

ديمقراطيمرلثمحكأولحملتهجاكسونجسيخاض

وتمخضت.ام889سنةالجمهوريةلرئاسةالممود

مايكللآن،أخرىن!صسةعنأم889سنةانتخابات

النهايةفىاختيرالذيالديمقراطىالمرلغمح-دوكاكس

لصالحالجولةخسر-الرئاسةانتخاباتمعركةلخوض

،ام299عاموفى.بوشجورجالجمهوريالمرشمح

بوشهزيمةمنكلينتونبلالحزبمرشحاستطاع

الحزبخسارةورغم.المتحدةللولاياترئيساوأصبح

الرئيسأنإلا،والشيوخالنوابمجلسيفىلسيطرته

علىفازعندماثانيةبولايةيفوزأناستطاعكلينتون

منالرابعفيدولبوبالجمهوريالحزبمرشحمنافسه

.م6991عامنوفمبر

الولاياترئي!ر،الجمهوريالحزبأيضا:انظر

الأحزاب،تاريخ،المتحدةالولايات،المتحدة

السياسية.

حزبأكبرثالثالتقدميينالديمقراطيينحزب

شكل،أم859ديسمبروفي.أيرلنداجمهوريةفيسياسى

وهما،الأيرلنديالبرلمانأعضاءمناثنانالحزبهذا

رئيساأوماليوأصبح،هارنيوماريماليأودزموند

فازوقد.أم879فبرايرفيالعامةبالانتخاباتللحزب

،العمالبحزبوأطاحالبرلمانفىمقعدا41بالحزب

التيالعامةالانتخاباتوفى.الأحزابأكبرثالثوأصبح

تحالفولكنهمقاعد،بستةالحزبفازام،099عامجرت

ائتلافية.حكومةفىفيلفيناحزبمع

الالتزامالتقدميينالديمقراطيينحزبأهدافوتشمل

فيللأفرادالأوسعوالإسهامالخاصالمشروعبتشجيع

الاقتصاد.فىالتحكمفيالدولةدورتقليلمعالاقتصاد،

عنالمستقلةالسياسيةالزعامةتقديمإلىالحزبيهدفكما

مكاسبأوفرديةمكاسبإلىالإشارةدون،الكنيسةنفوذ

حزبية.

أويريكتاس.أيضا:انظر

السياسية.الأحزابانظر:.السياسىالحزب

)أنظةالسياسيةالأحزابانظر:.الشيوعيالحزب

..آي.فيلينينبمالشيوعيةالواحد(؟الحزب

لرفعبريطانيافيتأسسسياسىحزبالعمال!حرب

البريطانيالعمالحزبويعتبر.الاشتراكيةالسياساتلواء

بريطانيا.فيالكبيرةالأحزابمنواحدا

الأفرادحرياتعلىالمحافظةإلىالعمالحزبيهدف

بأهدافللوفاءيكفيبمامخططةعامةمشروعاتتنفيذمع

أعضاءجميعأنهيالأهدافوهذه.معينةاجتماعية

للمساهمةوالالتزامالفرصةلديهميكونأنيجبالمجتبم

وتعرف.بعدلالمنتجةالثروةتوزعوأن،الثروةإنتاجفي

مبادئوتعد.الديمقراطيةالاشتراكيةباسمالسيالمسةهذه

لمبادئمشابهةالبريطانيالعمالحزبوسياسات

أوروبافىالديمقراطيةالاشتراكيةالأ!شابوسياسات

يدعم،الدفاعمجالوفي.العالممنأخرىأجزاءوفي

بأنالحزبويؤمن.الأمبينالجماعىالأمنالعمالحزب

الأسلحةمنمحدودبمخزونتحتفظأنبريطانياعلى

السياسةوفي.السلاحنزعمحادثاتاستمراريمالنووية

فيهيجدمجتمعتحقيقإلىالحزبيهدف،الداخلية

متساوية.فرصاالمواطنون

النقاباتمنمجموعةكونتام،009سنةوفي

تمثيللجنةالاشتراكيةوالجمعياتالتعاونيةوالجمعيات

ستوبعد.برلمانيةمجموعةتأسيسبغرضالعمال
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أولبوصفهستريتداولنح01إلىوصولهلدىماكدونالدرامزي

.العمالحزبعنللوزراءرئيس

92انتخابتأميناللجنةهذهاصمتطاعت،سنوات

إلىاسمهافغيرت،أجرلمانأفيكأعضاءعماليامرشحا

رامزيشكلأم،429سنةوفى.العمالحزب

،أم929سنةوفى.عماليةحكومةأولماكدونالد

تقديمإلىاضطرأنهإلاالثانيةحكومتهماكدونالدشكل

الحكومةأما.البطالةمشكلةمعالجةفيفشلهبعداستقالته

،أم59وأأم459عاميبينكانتفقدالثالثةالعمالية

هارولدقادثمللوزراء،رئيساأتلىكلمنتكانحين

فأصبعأم649عامالحكمسدةإلىالحزبولسون

عاممجدداعادثمام،079عامحتىللوزراءرئيسا

خلفه،أم769عاملسونرامشقالوعندما.أم749

للوزراءورئيساللحزبزعيماصارالذيكالاهانجيم

عامانتخاباتبعدالحزبدخل.أم979عامحتى

الداخليةالسياساتحولداخليةصراعاتفيأم979

منالتسعينياتأوائلوفى.للحزبالدستوريوالنظام

علىسميثجونالحزبرئيسعملالعشرينالقرن

مأ499عاموفاتهبعدأثرهعلىومضى،الحزبتوحيد

انتخاباتفىيفوزأنالحزبواستطاعبلير.تونيخليفته

ومنذ.الحكملحمدةوحزبهبليرليرتقىأم،799مايو

منواحداالبريطانىالعمالحزبظل،الحينذلك

بريطانيا.فىالرئيسيةالأحزاب

العمالكحزبالعماليةالأحزابمنالعديدوهناك

والمصريوالأسترالىوالأمريكىوالجامايكىالأيرلندي

وغيرها.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

حيم،كالاهانريتشاردكلممت،أتلى

جوردننيل،كيوكأصساسيةاالأحزا!

الوزراءمجلصالاشتراكية

بياتريسومميدني،وبالبرلمالى

اللورد،ولسونجود،سميث

ليةالفا

اسيةالسبالأحزابأحدالأستراليالعمالحزب

العماليةالحركةمنالحزبنشأوقدأمشراليا.فىالرئيسية

يزالولا.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتفي

بأنهنفسهالحزبويصف.بهمرتبطاالنقاباتمنكثير

ضرورةعلىالحزبيشدد.ديمقراطياشتراكىحزب

الشركاتومنعوالاقتصاديةالسياسيةالسلطةتوزيغإعادة

.الصناعاتعلىالاحتكاريةالسيطرةمنالكبيرةالخاصة

اليمينبأسماءتعرف،الحزبداخلزمرثلاثوتوجد

للانتخابالمرشحونويحظىاليسار،والوسطويسار

الزمر.هذهإحدىبدعمعادة

الفروعأعضاءمنالحزبعضويةتتكون.التنظيم

هؤلاءوينتخب.بالحزبالمرتبطةالنقاباتوأعضاءالمحلية

مؤتمركلوينتخب.المقاطعةلمؤتمراتمندوبنالأعضاء

فرعلكلالإداريةالسلطةهي،للولايةتنفيذيةهيئة

مقاطعة.

سياسةلتحديدعامينكلمرةالوطنىالمؤتمرينعقد

منبهميؤتىمندوب001منالمؤتمرويتكون.الحزب

أربعة-السكانعددححسب-مقاطعةأوولايةكل

العمالشمبابمنواحدومندوب،برلمانيينمندوبين

السلطةوهى،الوطنيةالتنفيذيةاللجنةوتقوم.الأسشرالي

سمياسةبتفسير،الأمشرالىالعماللحزبالوطنيةالإدارية

منتتألفوهي.الوطنىالمؤتمراجتماعاتبينالحزب

وعضو،ومقاطعةفرعكلعنعضوانعضوأ،81

حزبزعيمونائبوزعيم،المنطقتينمنكلعنواحد

الحزبزعيمونائبوزعيم،الاتحاديالبرلمانفىالعمال

.الشيوخمجلسفى

البرلمانيينالحزبأعضاءعلىكاوكوساسمويطلق

وينتخب.الاتحاديوالمستوىالمقاطعةمستوىعلى

البرلمانى.الزعيمالكاوكوس
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ساوثنيومقاطعةفيالأستراليالعمالحزبفرعرئيسكيتنجبول

.للحزبمؤتمرفييخطبويلز

حزبأقدمالأستراليالعمالحزب.تاريخيةنبذة

عامإلىيعودمتواصلتاريخولهأستراليا،فىسياسى

بدأتالتيالحادالاقتصاديالركودفترةوخلال.ام098

منعددفىالنقاباتهزمت،ام098عامفى

الانتخابي.العملإلىالهزائمهذهودفعتها،الإضرابات

العماليةبالانتخابيةالعصبةفازتام،198عامفي

المجلسانتخاباتفيمقعدا141أصلمنمقعدا35

نجاحاتذلكوتلتويلز.نيوساوثلمقاطعةالتشريعي

.الأخرىالمستعمراتفيمشابهة

فىوجيزةلفترةالسلطةتسلمت،ام998عامفي

عامففى.العالمفيعماليةحكومةأولكوينزلاندمقاطعة

كريسيقودهاعماليةأقليةحكومةحكمت،ام409

عاممنالسلطةوتسلصتشهور.لبضعةأسترالياواطسون

الاتحاديةالعماليةالأغلبيةحكومة139،1عامإلى0191

لفترةالوزراءرئيسمنصبفيشروتبوافيشر.أندروبرئاسة

.ام159و4191عاممطفىأخرى

محلهوجزموريسحلأم،519عامأغسطسوفي

وظم!ةهوصتركام،179عاموفيللوزراء.رئيسافيشر

عارضلأنهالعمالحزبالبرلمانيينأتباعهمنوعشرون

عاموفىالبحار.وراءفيماللخدمةالإلزامىالتجنيد

سكولين،جيممي!بزعامةالسلطةإلىالحزبعادام،929

ملائمةبصورةالاقتصاديالركودمعالجةفىفشلولكنه

عامفيالحكومةوسقطت،الحزبفىانشقاقفوقع

العما!حزبفاز،ام439عاموفى.ام319

تشيفليبنوأصبح،كيرتينجونقيادةتحتبالانتخابات

نصرإلىالعمالوقاد،كيرتينوفاةبعدللوزراءرئيسا

.أم469عامفيانتخاي

وفي.ام949عامفىالانتخاباتالحزبخسر

آخرخطيرانقساموقع،العشرينالقرنمنالخمسينيات

عدوهماعارضواالذينالأعضاءشكلفقد،الحزبداخل

الاشتراكي،العمالحزبوفيالنقاباتفىشيوعيانفوذا

منقليلأعددااجتذبالذي،الديمقراطىالعمالحزب

العمالحزبإبقاءفيساعدولكنهفقط،الأصوات

لأنهعاماعشرينمنأكثرطوالالسلطةخارجالاشتراكى

العماليصلولم.الليبراليالحزبإلىالاختيارحقأعطى

،ام729عامحتىالاتحاديالمستوىعلىالسلطةإلى

،أم175عاموفىالنصر.إلىالحزبويتلامقادعندما

مشروعاتالشيوخمجلسفىالليبرالىالحزبأحبط

بذلكفحرمها،الماليةالاعتماداتحولالحكومةقوانين

تمارسلكىإليهاتحتاجكانتالتىالماليةالمواردمنفعليأ

فى،العامالحاكمكر،جونالسيرتدخلوقد.السلطة

،ويتلامحكومةوأقال،ذلكأعقبتالتىالدستوريةالأزمة

قادهعندما،ام839عامحتىالسلطةخار!الحزبوبقى

وزعيماللوزراءرئيسابوبظلالنصر.إلىهوكبوب

خسر.كيتنجبولخلفهعندماام199عامحتىللحزب

وبقيام699عامالانتخاباتكيتنجزعامةتحتالحزب

السلطة.خار!

أندرو.فيشر،بمبن،تشيفلي:أيضئاان!

حزبالديمقراطيالاشتراكيالعملحرب

.أم079أغسطسفيالشماليةأيرلندافىتكونسياسى

.اليساريالجناحأحزابمنأيرلنديقوميحزبوهو

وتحقيق،السلميةبالطرقأيرلنداتوحيدالحزبوأهداف

تحقيقإلىأيضاالحزبويسعى.الناسلكلمتساويةحقوق

للأجور،أدنىحدووضع،الناسبينللثروةالعادلالتوزيع

وتوجد.المتساويللعملالمتساويالأجرمبدأوتحقيق

بلفاست.فيالرئيسيةالحزبمراكز

أعضاءمنوعددفيتجيرارديدعلىالحزبتألمسى

فيالشماليةأيرلندابرلمانفيالاخرينالمعارضة

الحكومةقررتأم،719أغسطسوفى.ستورمونت

أيرلندافيالإرهاببممارسةاتهمواأفراداعتقالالبريطانية

المحالساوهم،مؤيديهمنالحزبفطلب.الشمالية

والرسومالإيجاراتدفععنيمتنعواأن،الكاثوليك

.الاعتقالعلىاحتجاجاوذلك،المحليةللسلطات

برلمانالبريطانيةالحكومةألغتأم،729مارسفى

منمباشربشكلأيرلنداشمالتحكموبدأتستورمونت

انتخاباتأجريتوعندما،أم739عاموفي.لندن

منمقعدا91الحزبنالأيرلندا،لشمالالتشريعيةالجمعية

البريطانيةالحكومةمعالمفاوضاتوبدأت78،ادمقاعدها

انهياروتمنعالشماليةأيرلندالتحكمتنفيذيةسلطةلتكوين

التشريعية.الجمعية
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عامينايرأولفيالتنفيذيةالسلطةينتكوتمعندما

بينمنالحزبمنأعضاءخمسةهناككانام،749

الوزراء.مجلسلرئيسنائبافيتوأصبح.51الأعضائها

التىالعامةالانتخاباتفىالبريطانيللبرلمانأنتخابهوتم

انهارتأم،749مايووفي.ام749فبرايرفىجرت

التشريعية.السلطة

رفضأنبعد،أم979عامالحزبمنفيتاستقال

لحلبالتفاوض،البريطانيةللحكومةالجديدالاقتراحالحزب

هيومجونخلفهوقد.الشماليةأيرلندافيسلمياالمشكلة

البريطانىالبرلمانفىعضووهوالحزبزعامةفى

والأوروي.

.جيرارد،فيت:أيضانظرا

يؤيدسياسىحزبالأستراليالليبراليالحزب

فىمحافظوهوالاستثمار،ومشروعاتالفرديةالمبادرة

ظلفيالحزبويعمل.والاجتماعيةالأخلاقيةالمسائل

ائتلافيةحكوماتالحزبانوشكل،الوطنيالحزبمعوفاق

الحزبزعيموكان.للاشتراكيةمناهضةسياساتذات

.الثلاثالحكوماتفىللوزراءرئيساالليبرألى

ما459-4491عاممنزيسروبرتالسيرشكل

وجاءالمتحد.أسترالياحزبسابقهمنالليبراليالحزب

وينتظم.المدنفىالوسطىالطبقةناخبىمنللحزبالتأييد

المقاطعةمستوىوعلى،المحليةفروعهخلالمنالحزب

فيدراليةتنفيذيةهيئةالفروعهذهكلويربط،والإقليم

ينتخبكما.الفيدرالىالمجلسوهوللحزبالأعلىوالمؤتمر

ونائبه.الحزبزعيمالبرلمانفيالحزبأعضاء

حكومة.،سترالياأ:أيضاانظر

الحزبينأحدالبريطانىالمحافظينحزب

حزبفهوالاخرأمابريطانيا،فىالرئيسيينالسياسيين

علىللمحافظةعامبشكلالمحافظونويسعى.العمال

تطوريايكونأنيجبالتغييرأنيعتقدونكما،المؤسسات

الماضييطورواأنيجببأنهميعتقدونأنهمأيثوريالا

)أيالدولةتدخلهؤلاءويعارضتدريجئا.الأشياءبتغيير

كما(بمالصناعةتنظيممجالاتفيالحكومةتدخل

والوحدةالشخصيةوالحريةالخاصةالمؤسساتيحبذون

النفوذعلىالحفاظإلىبالإضافةبريطانيافيالقومية

البحار.عبرالبريطانى

يميل،الخارجيةالسياسةمجالفي.السياسات

لاولكنهم،كأمةبريطانياأهميةعلىالتأكيدإلىالمحافظون

حكومةسعتفقدلذلك.الدولباقىعنلعزلتهايسعون

القرنسبعينياتفيالمشتركةالآوروبيةالسوقإلىالمحافظين

الذيديزرائيلىكبنجامينمحافظونساعدوقد.العشرين

مركزتعزيزفىعشر،التاسعالقرنفيوزراءرئيصكان

البريطانيالحماسإحياءوفي،العالمفىبريطانيا

للهند.إمبراطورةفكتورياالملكةوجعلللإمبراطورية

العالميتينالحربينبين،المحافظةالحكوماتبدأتوقد

إلىالبريطانيةالإمبراطوريةتغييرحركة،والثانيةالأولى

دولمنالعديدساعدكما،تدريجى"بشكلالكومنولث

العالميةالحرببعدالاستقلالتحقيقالكومنولت"في

الثانية.

المحافظونعملفقد،الداخليةبالشؤونيتعلقفيماأما

علىالقضاءتجنبواولكن،جديدةمؤسساتتشكيلعلى

المحافظونويؤمن.مفيدةحسبوهاالتىالقديمةالمؤسسات

بالشؤونيتعلقوفيمامركزشها،منبدلأالمسؤوليةبتوزيع

ويعارضونالحرةالصناعةالمحافظونيفضل،الاقتصادية

حكومةباعتوقدو!ميطرتها(الدولة)ملكيةالتأميم

منالعديدالعشرينالقرنمنالثمانينياتفىالمحافظين

فىخاصةأسهملحملةالدولةتملكهاالتىالصناعات

الضرائبالمحافظونويفضل.الخصخصةسميتحركة

الحكومية،النفقاتوخفضالدخلزيادةعلىالخفضة

فقد.أولوياتهمأحدهوالاجتماعىالرخاءانيدعونحيث

أول،المثال!مبيلعلى،المحافظةالحكوماتأصدرت

لضمانوذلكعشر،التالممعالقرنفى،للمصانعمراسيم

وآمنة.جيدةعملشروط

فىانتخابيةمنظماتالمحافظينحزبيمتلك.التنظيم

عملاءيساعدهممتبرعونيقودهابريطانياأنحاءجميع

.الحزبلهميدفع

فىللمحافظينالمركزيالمكتبيساعدلندنوفى

المحافظونالأعضاءيشكلكما.الانتخابيةالمنظماتعمل

هذهوتنتمى،البريطانيالمحافظينحزبونظراؤهم

مؤتمرينظمالذيالوطنىللاتحادالانتخابيةالمنظمات

الحركةالسنصغارالمحافظونويعد.السنويالحزب

.للحزبالشبابية

التالمئكلشرالقرنفىالمحافظينحزبانبثق.التاريخ

السياساتفيظهرمااولظهرالذيالتوريحزبعن

وكلمة.الميلاديعشرالسابعالقرننهايةفىالإنجليزية

عاموفى.المحافظينعلىدلالةتستحدممازالتتوري

وأعطاهالحزبتشكيلبيلروبرتالسيدأعاد،أم339

(.المحافظين)حزبجديداأس!ا

الليبراليونالاتحاديونانضم،أم886عاموفى

حكمبإعطاءجلادستونوليملاقتراحاتالمعارضون

علىهؤلاءوساعدالمحافظينحزبإلىلأيرلندا،محلى

.ام609عامحتىالوقتأغلبالحكمفىالمحافظينإبقاء



الاكلافيةالحكومةمنكجزءالحكمالمحافظوندخلوقد

وتسلموا.الأولىالعالميةالحربخلالجورجلويدلديفيد

.أم229عامأخرىمرةالحكمازمام

الاثملافيةالحكومةتشرتشلونستونالسيرالمحافظقاد

عامفىهزمحزبهولكنالثانيةالعالميةالحربخلال

عاممنأخرىمرةالحكمالمحافظونتسلموقد.أم459

.أم649عامحتىأم519

ولأول،المحافظينحزبانتخبام،659عامفى

إدواردالفائز،المرشحقادوقد.سريباقتراعرئيسه،مرة

منصبهوتسلمام079عامفيالفوزإلىالحزب،هيث

الرئاسةفيخلفتهوقد.أم749عامحتىللوزراءكرئيس

امرأةاولأصبحتالتيأم،759عامفيثاتشرمارجريت

البريطانية.الوزارةترأسبريطانية

حزبثاتشرالسيدةقادتام،979عامانتخاببعد

عاموفي.8791و8391عاممطفيالفوزإلىالمحافظين

الاستفتاءفيالأغلبيةعلىالحصولفيفشلت،ام099

الحزبرئيسةثاتشرا!شقالتوقد،الحزبرئاسةعلى

أجريالذيالاقتراعفيميجورجونوفازالوزراء،ورئيسة

عاموفى.المذكورينالمنصبينفيثاتشروخلفبعد،فيما

الانتخاباتفيجديدلفوزالحزبميجورقاد،أم299

خسر.متتاليةسنواتلأربعالوزراءرئاسةالحزبليتولى

العمالحزبوسيطرأم،799مايوانتخاباتالحزب

البريطانية.الوزارةعلىبليرتونىوزعيمه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العمالحزبالسياسيةالأحزاب

مينبنحا،ئيلىبزرادأنطوني،إيدن

بونارندروألو،لبرلمانا

رولدها،كميلانماجيمسآرثر،بلفور

فظةلمحاانلىمشا،وينبولد

جون،ميجربرترولسيرا،بيل

دروادإ،هيثونستونلسيرا،تشرتشمل

للوردا،هيوميتحررما،تشرثا

التوريالحزب

العسياسيةال!حزابعلىيطلقاسمالويج!حرب

مصطلحويجوكلمةوامريكا.وأسعكقلندابإنجلترا

أ!عكتلنداغربىسكانعلىماوقتفيأطلقأسكتلندي

كما،أم486عامفياللأولتشارلزالملكعارضواالذين

التورياسمالجماعةلهذهالسيا!ميينالخصمومعلىأطلق

كانماإلىالعسيامميتينالجماعتينهاتينأصلويرجع

الحزبقادام،673عامفمنذالاستبعاد.بقوائميعرف

-الويجيونهموأعضاؤه-الوطنحزبالمسمى

والمسمىالمنافسالحزبأما،البرلمانداخلالمعارضة

327الويجحزب

يطلقفكان-المحافظونهموأعضاؤه-التوريالحزب

الملكيساندوكان.دانبيإيرالاسملمجزعمهمنعلى

منوالهباتبالعطايايحظىجعلهمما،بقوةالثانىتشارلز

بمايراليعرفمنيتزعمهالذيالوطنحزبأما،الملك

الوجى،لجماعةمؤسساأصبحوالذيليسبوريشاف

وبالقبولللبرلمانالعلياالسلطةتكونبأنيطالبفكان

إلىالحاجةدونالفردحريةوضمانالبروتستانتبحركة

الخوفدفع،ام967عاموفي.الملكمنالدعمطلب

الوطنحزبالحكممقاليدالكاثوليكالرومانتسلممن

،البرلمانقبلمنالاستبعادقائمةقانونإجازةطلبإلى

الملكشقيقجيمسحرمانإلىالقانونهذاويهدف

توليمن،الكاثوليكطائفةمنوهوملكهووريثتشارلز

اضطرالقانونهذاإجازةدونوللحيلولةمستقبلا،العرش

.البرلمانحلإلىتشارلزالملك

شقيقهعين،ام685عامفىتشارلزالملكموتبعد

اقتنععندئذ.الثانيجيمسبالمدكولقبمدكا،جيمس

وأنخاصةملكا،بهالقبولبإمكانيةالبرلمانأعضاءبعض

فيستخلفهالبروتستانتلطائفةتنتمىالتيشقيقاتهإحدى

الثافيجيمسالملكرزقام688عامفيولكن،الحكم

الكاثوليك،الرومانلطائفةلضمهالتخططفىوبدأطفلأ

مخاوفأثارمما،بعدهمنالعرشلاعتلاءوكذلك

أورانجوليمالأميربدعوةقاموالذلكبالبلاد،السياسيين

كانوالذي،الثانىجيمسللملكالكبرىالابنةزوج

وليمقبلوقدبريطانيا،غزوإلى،انذاكلهولنداحاكما

أهلها،بهورحبواحتلهالندنعلىوزحف،الدعوة

فرنسا.إلىبا!فرارلاذقدالخلوعجيمسالملكوكان

مأ688عاموقعتالتيالأحداثعلىالناسأطلق

إراقةدونتمالسلطةفيالتغييرلأن،المجيدةالثورةاسم

وماريوليمالبرلمانعين،ذلكعقب.تقريباالدماء

وماريالثالثوليملقبعليهماوخلع،مشاركةحاكمين

هذافىالأكبرالفضلالوطنلحزبكانوقد،الثانية

عامالثانيةماريماتتالوقائعتشيروحسبماالتغيير.

نأدونأم207عامالثالثوليمماتكما،أم496

منالحكمتولتفقدلذلك،الحكمفييخلفهمامنينجبا

الحزبانكانالأثناء،هذهفي.ماريشقيقةانبعدهما

وعلىوالتوري،الويجباس!برزاقدالرئيسيانالسياسيان

جماعةتأثيربفضلكانالحكمإلىآنوصولأنمنالرغم

التوري.جماعةمنوزرائهامعظماختارتأنهاإلا،الويج

البالغأبنائهاجميعوكانأم471عامفىآنوماتت

الشرعىوريثهاكانوبالتالىقبلهاماتواقدابنا91عددهم

منوبضغطالبرلمانأنإلا،الثانىجيمعم!ا!ملكابنهو

بالطائفةعلاقةلهلمنمئالحكمعدمرأىالويججماعة
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الملكحفيدةإليزابيثبنجورجاختارلذلك،الكاثوليكية

الألمانية.هانوفرمقاطعةوأميرةالأولجيمص

وحتىأم471عامفىالأولجورجعهدبدايةمنذ

كانت،م0176عامفىالحكمإلىالثالثجورجمجىء

فىاللأمورعلىسيطرةالأكثرالحزبتمثلالويججماعة

المهارةإلىمعظمهافىالعسيطرةهذهوتعودالبلاد.

البريطانية.للوزارةرئيسأولولبولروبرتللسيرالسياسية

مختلفةأرستقراطيةفئاتمنالويججماعةتكونت

متضاربة،مصالحذاتأسريةت!ضلاتعدةمنوكذلك

أكثرولعل.المجموعاتلهذههشااتحاداتمثلكانتلذلك

عشرالثامنالقرنخلالالويجلجماعةازدهاراالفترات

نيوكاسلحاكمافيهاتولىالتىالفتراتتلكهيالميلادي

منيعتبرالذيالأكبربتوليميمبالائتلافالوزارةرئالمسة

لحربالأخيرةالمراحلفيذلكوكان،الدولةرجالأذكى

!أمنتعتبروالتىأم(-763أ)756السبعالسنوات

الولبخبوجماعةلريقبعدهابدأوقد،الحكمفترات

تدريجيا.

داخلالمعارضةتزعمهاأثناءالويججماعةقيادةتولى

بدفاعهاالجماعةوعرفتفوكسجيمستشارلزالبرلمان

وبمساندتهاالدينيةوالمعارضةالصناعيينعنالقوي

الجماعةهذهواستعادت.والاجتماعىالسياسىللإصلاح

حثمنعامينبعدوتمكنتأم083عامفىقوتها

اللوردبقيادةالشاملال!صلاحقانونإجازةعلىالبرلمان

.جراي

للمواطنين،التصويتحقمنالمزيدالإجراءهذاأعطى

نجح،أم833عاموفي.البرلمانتسحفمنالكثيروأنهى

البريطانية.المستعمراتعبرالرقإنهاءفيالويجيون

الصناعىالمجتمعظهورشهدعشرالتالحمعالقرنلكن

بشكلمسايرتهمنالويجيونشمكنلمالذيالقوي

الوزارةوترأس.الحزبيةالفو!ىمنالكثيروحدثكبير،

السيروهو،للإصلاحالمناوئينالتقليديينالرؤساءأحد

التوريونوأصبح.أم841عامفيوذلكبيلروبرت

وذاب،المحافظينبحزببعدفيمايعرفون)التقليديون(

الجديدالأحرارحزبفىتدريجياجانبهممنالويجيون

منوزراءرئيمسللسلطةجاء،الوقتوبمرور(.)الليبرالي

،أم868عامفىحلادستونوليمهوالاحرارحزب

!مياسىكحزبالاستمرارعنالويجيونوتوقف

منفصل.

هميعتبرالويجيون،المتحدةالولاياتتاريخفى

البريطانية،الهيمنةمنتذمرهاأبدتالتىالجماعة

وشكلام(،أم-783)775الأمريكيةالثورةودعمت

لمعارضةأم834حوالطفىالأمريكىالويجحزب

خلفام854عاموفى.الديمقراطيينالجاكسونيين

.الجمهوريالحزب

-657؟هـ،أ؟02-؟)36أبوبكرحزم،ابن

بنزيدبنحزمبنعمروبنمحمدبنأبوبكر738؟م(.

المدينةأمير.المدنى،البخاري،الخزرجي،الأنصاري،لوذان

ضيها.وقا

تميم،بنوعباد،أبيهعنروى.الأثباتالأئمةأحدهو

ابناهعنهوروى.وطائفة،الرحمنعبدبنتعمرةوخالته

،والزهريوالمسعوديوالأوزاعيومحمد،عبدالله

أهلأعلمكان:قيل.التابعينصغارفىوعدادهوغيره!ا.

حزمأبنمثلرأيتما:أنسبنمالكقالبالقضاء.زمانه

أوتىمامثلأوتيمنرأيتولاحالأ،وأتم،مروءةأعظم

والموسم.والقضاء،المدينةولاية

-599هـ،456-)384الأندلسيحزمابن

الأندلسى،حزم،بنسعيدبنأحمدبنعلىام(.630

مدينةفىولد.وفقيهوفيلسوفوكاتبشاعر،الظاهري

ونشأته.مولدهإلىإشارةالقرطبىيلقبوكانقرطبة

منأمفارسيةأصولمنأينحدر،نسبهفىاختلف

كل،وعلى.؟!النسبصميبمعربىهوأمأسبانىأصل

تاريخصنعتالتىالاسرتلكمنأسرتهكانتفقد

الأندلس.

فأخذ،والتحصيلبالدرسصباهفىحياتهعمرت

عنالحديثوأخذ،القرطبىالحسنبنمحمدعنالمنطق

قرطبة،شيوخعنالشافعىالفقهوأخذمسعود،بنيحيى

حتىالظاهريالمذهبإلىانتقلثمالمذهبشافعىونشأ

.الظاهريحزمبابنعرف

وكتب،بقرطبةشبتالتىالفتنةمنحزمابنعانى

الألفةفيالحمامةطوقكتابهفىالفترةتلكمتمثلا

وكان،ألمريةبمدينةواستقرقرطبةتركثم.والألا!

ولقي.للأمويينالخلافةوإعادةالسياسةبهاجسمشغولأ

والتشريدالنفىيعانيفظلكثيرابمعذائاذلكجراءمن

الخلافةسقطتولماإليها.للعودةويحن،قرطبةعنبعيدا

ابنتفرغ،الأموييندولةوزالتبالأندلسنهائياالأموية

مفيدةبمؤلفاتالعربيةالمكتبةفأثرى.والتأليفللعلمحزم

المللفيالفصلأشهرها:منالمعرفةفروعمختلففى

أنسابجمهرة،الحمامةطوق،والنحلوالأهواء

الأندلسفضلبيانفىورسالته؟العروسنقط،العرب

كأوالسيرالأخلاقبمالخلافةوالإمامة،علمائهوذكر

أعولفيالإحكامبالاثاربموالمحلىالنفوسمداواة

.الأحكام
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السياسيالأندلستاريخفيدرةحزمابنيعد

والمصائب،بالمحنمليئةحياةعالقوقد،والأدبيوالفكري

ولكنعاما،أربعينمنأكثر،وقلمهبفكرهمناضلاقضاها

نأإلى،والعامةالحاكمضدهوألبواعليهحنقواعصرهفقهاء

بقريةتوفي.بإشبيليةعلانيةومزقتمؤلفاتهأحرقت

الأند!.بلادمنمنتليشم

الجمهوررةأرام!!قوةرمزقيادوطالحزوو

بنيتولحكومةرمزاصارتبعدوفيما،الرومانيةللإمبراطورية

مجموعةمنالحزيماتتتكونإيطاليا.فىالفاشيةموسوليني

بشريطمغامربوطةالدرداءأوالبتولاأشجارمنقضبان

الخدمكان.الحزمةمننصلهيظهرفأسعلىأحمر

فيويسيرونالحزيمات،هذهيحملونليكتورزالمعسمون

الحزيماتوكانت.والأباطرةوالحكامالقضاةأمامالمقدمة

علىوقدرتهالرسميالمسؤوللسلطةترمزشعارات

كذلكترمزوكانت،الإعدأمعقوبةومنها،العقوبة

بعضجوانبعلىأيضاالحزيماتصورتظهر.للوحدة

معدنية)عملاتالدايممثل،الصغيرةالأمريكيةالعملات

(.سنتات1.تساوي

الرومايةالحزيمة

بالوضعالمرءتنبئانحاستينأحدالعضليا!ى

الاستقبالأيضاويسمى.الجسمأجزاءعليهتكونالذي

البصر.فهي،الأخرىالحاسةأما.الواعيالحسي

قدميهموضعيعرفالطريقعلىيسيرالذيفالشخص

)الاعصاب(الحسيةفالمستقبلاتإليهما.ينظرأندون

تكونالقدمينوأعصابوعضلاتمفاصلفيالموجودة

حالةعنمعلوماتوترسلوالشد.للضغطحساسة

الدماغفيقوم.الدماغإلىوالأوتاروالعضلاتالمفاصل

بوضعالإحساسمنالمرءتمكنالتيالمعلوماتبتجميع

مستقبلاتوهناك.حركتهعلىالتأثيرومن،الجسم

الجسم.أجزاءمعظمفيحسية

هذايطبخمشهور.صينيطبقالطيرص!ق!حساء

منوهي،السمامةطيورأعشالقمنالاعتياديغيرالحساء

تبني.السمائملفصيلةوتعودآسيا،شرقىجنوبطيور

عندالأعشاشتأخذالطائر.هذاوإناثذكورالأعشاش

مستحبةنكهةوتضيفمتماسكا،ممضوغاشكلأالطبخ

المطجوخةالمرقنوعمنالرئيسيالحساءطعميأتيللحساء.

حساءمنالمعروفةالأنواعأحسنوتطبخ.الأعشاشبه

المكثفالدجاجمرقفيالاعشاشبطخالطيرعش

ودجاج،مخفوقبيض)بياضالخملالدجاجمعالممزوج

عمقحساءمنالأخرىالأنواعتتضمنجيدا(.مهروس

التحليةحساءثممشهئا،يقدمالذيالمالحالحساءالطر،

الأحمر.البطخمنالمصنوع

البعث.:انظر.لحسابا

نروعأحدوالتكاملالتفاضلحساب

والمعاهدالجامعاتفيبدراستهالطلابيقوم.الرياضيات

والهندسةالجبر،دراسةمنتمكنواقديكونواأنبعدالعليا

ويطلق.التحليليةوالهندسة،المثلثاتوحساب،المستوية

علىوالتكاملالتفاضلحساباسمالرياضياتعلماء

الحسابطرقعنلتمييزهالرياضياتمنالفرعهذا

.الأخرى

الك!ياتمعوالتكاملالتفاضلحسابيتعامل

تطرماطائرةأنتخيل،المثالسبيلفعلى.المتغيرة

هذهتقطع./ساعةكمأ،000مقدارهاثابتةبسرعة

فيكم2!..و.واحدةلمماعةفىكما!...الطائرة

من.ونصفساعاتثلاثفيكم/053و.ساعتين

تعطناالتىالتاليةالقاعدةنستنبطأننستطيعالجبر

زمنفىالطائرةتقطعهاالتىبالكيلومترات)ف(المسافة

الآنلنفرضولكن.ن000.1=ف:ن/ساعةمقداره

الرياحلظروفنتيجةثابتةبسرعةلاتطيرالطائرةأن

التيبالمسافةالتنبؤمسألةتبقىلنعندئذ.أخرىوعوامل

فىمسألةالزمنمنمعينةفترةأيفيالطائرةتقطعها

التفاضلحساببوساطةتحلمسألةتصبحبلالجبر،

والتكامل.
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هما:رئيسيانفرعانوالتكاملالتفاضللحساب

فىالأساسيةوالقضية.التكاملوحسابالتفاضلحساب

فىمعلومةكميةتغيرمعدلإيجادهيالتفاضلحساب

القضيةفيفنبحث،التكاملحسابفيأماتغير.حالة

الذيالمعدلمعرفةمنالكميةإيجادنحاولأي،العكسية

تتغيربه.

فضاءسفينةفييطوفرجلأتخيل،المثالسبيلعلى

ةصتركتفإذا.جويغلافلهليسكوكبمنبالقرب

بسببالكوكباتجاهفىستقعفإنهااسحفينة،منلتسقط

المسافةفأنالرجليجدقد،آلاتهوباستخدام.الجاذبية

:بالقاعدةتعطىإطلاقهامنثانيةنفيالكرةتسقطهاالتي

فيم7مسافةتسقطالكرةأنمثلاويلاحظ2.ن7-ف

.ثوان01فيم007و،ثانيتينفيم28و،واحدةثانية

رابتةبسرعةلاتسقطالكرةإن

الكرةسرعةمعرفةفييرغبالفضاءرجلأنغير

يستطحبنن،التفاضلحسابوباستخدام.لحظةأيةفي

سرعةهيعحيث،ن41-ع:القاعدةيستنبط

قدرهانبمدةإسقاطهابعدالثانيةفىبالأمتارالكرة

بعدالثانيةفىم41الكرةسرعةتكونثم،ومن.ثانية

م41و.،ثانيتينبعدالثانيةفىم28و،واحدةثانية

ن41-عالقاعدةومن.ثوانعشربعدالثانيةفى

حساببا!شخداميستنتجأنالفضاءيستطئرج!

مقدأرهثابتاتسارعاللكرةأن-أخرىمرة-التفاضل

ام/ثانية/ثانية(4)تكتبالثانيةفي،الثانيةفيم41

فيمتراا4الكرةسرعةتزيد،ثانيةكلفيأنهأي

/ثانية(.م1)4الثانية

نتيجةالكرةتسارعأنيعلمالفضاءرجلكانولو

باستخداملأمكنه(،ثانية/اثانيةم1)4هوالجاذبيةلقوة

سرعةتعطيالتيالقاعدةأنيثبتأنالتكاملحساب

التيالمسافةتعطيالتىالقاعدةوأن،ن41-عهيالكرة

2.ن7-فهيالكرةتسقطها

واللكاملالتفاضلحسابأهمية

القرنفيوالتكاملالتفاضلحسابوتطورنشوءمنذ

كبيرانمواالرياضياتعلمنما،الميلاديعشرالسابع

بوساطةجديدةطرقاستحداثتمفقد.واسعةوبخطوات

تحفيزفيالأثرعطملهاكانوالتكاملالتفاضلحساب

النمو.هذا

الفيزياءفيوالتكاملالتفاضلحسابويستخدم

لإثباتالهندسةفروعوجميعالعلومفروعومعظم

مصمميتمكنفلكي.العلميةالمسائلولحل،النظريات

فإنه،المثالسبيلعلى،لطائرةجناحتصميممنطائرات

الفيزياء.فروعأحد،الهوائيةالديناميكامبادئيستخدم

فعلردودمعرفةيستطجع،الرياضيةالمعادلاتوبفضل

والتكاملالتفاضلوحساب.الظروفمختلفتحتالجناح

المعادلاتهذهاستخلاصبإمكانيةالمصمميزودالذيهو

الهوائية.الديناميكامبادئمن

الئفاضلحساب

حسابيتناولهاالتيالموأضيعأحد.الدوال

صيغةوكلالصيغةمثلوالدالة،والتكاملالتفاضل

عالميعنى)د(،وبالدالة.لدالةتعريفهيرياضية

ماعددا)ن(عددبكليلحقارتباطاأنالرياضيات

سبيلعلى2،ن7-ففالقاعدة)ن(.دبالرمزيمثل

استخدمناوإذا.ماعددا()نعددبكلتربط،المثال

هذاوعلى.2ن7-)ن(دفإن،الدالةهذهلنميز)د(

:فإن

28،=22ك!7=)2(د7،=21ك!7؟1(د)

.007=73021=1(د)0

فإذا.التفاضلحسابجوهرهو.الدالةتغيرمعدل

د)أ(-د)ب(فإند،للدالةقيمتيند)ب()أ(،دكانت

العددفيب،إلىأمنالانتقالعنالناجمد،فيالتغيرهو

)أ(بيندتغيرمعدلمتوسطويكوند.عندهنقيمالدي

التالي:النحوعلىو)ب(

(أ)د-)ب(د

أ-ب

التغيريكون،المثالسبيلعلى2،ن7-)ن(دالدالةففي

=)2(د-1()0)د(هو01-نإلى2-نمن)د(فى

بين)د(تغيرمعدلمتوسطويكون672،-00728

هو:01و2

48=672يم)2(د-1(0)د

01-2

الفضاءسفينةمنلتسقطتركتالتيالكرةمسألةوفي

فىالكرةتسقطهاالتيالمسافةد)2(-1(0)دالفرقيمثل

نأنرىوهكذاإسقاطها.بعدبثانيتينبدءاثوانثمانى

المثالهذامثلوفى.المدةهذهفيم672تسقطالكرة

العلماءيسمى،المسافةهى)ن()د(والزمنيمثلنحيث

التيالحمسابيةالعمليةوبمقتضى.السرعة)د(تغيرمعدل

الثوانىمدةفيالكرةسرعةمتوسطيكونآنفا،أجريناها

ماثانية.48المعطاةالثماني
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فينفاثةطائرةسرعةمتوسطأنلنفرض.النهايات

الطائرةسرعةنعرفأنأردنافإذا.كم/س11".مارحلة

السرعةمتوسطمعرفةتكفينافلنرحلتها،منلحظةأيةفي

.أخرىحساباتلإجراءنحتاجبل

مافترةفيدالةتغيرمعدلمتوسطمعرفةفإن،وبالمثل

وهو،لحظةأيةفيالدالةتغيرمعدلعنبالقليلإلالايخبرنا

النهايةفكرةأنغيرللتغير.اللحظىالمعدلباسممايعرف

إحدىهيوهذهللتغير،اللحظيالمعدلإيجادمنتمكننا

التفاضل.حسابفيالأساسيةالأفكار

المسافةتعطيالتى2ن7-فالقاعدةالاعتباربعينلنأخذ

وصفناحعسبالكوكبمنبالقربالكرةتسقطهاالتى

ثانيتينبينالفترةفيالكرةسرعةمتوسطكانفإذا.السابق

تعطي:)ن(عفإن/)ن(،عهوإسقاطهامنثانيةنو

22ك!7-2ن7)2(د)ن(د

نيةثاام(2+)د7=2-ن=2-ن-=()نع

الثانية2منالكرةسرعةمتوسطالتالىالجدولويبين

.2منفأكثرأكثرنتقتربعندمانالثانيةإلى

السرعةمتوسطمنهايقتربالتيالقيمةعنتساءلناوإذا

نرىكما28هىالإجابةفإن2،منقريبةنتصبحعندما

هذانصف،التفاضلحسابوفي.بوضوحالجدولمن

من2نتقتربعندما)ن(ع)نها(نهايةإن:بالقولالأمر

صار2،منقربانازدادتكلماأي.م/ثانية28هي

اللحظيةوالسرعة.م/ثانية28منقرباأكثرالسرعةمتوسط

حسابوفي.ماثانية28هيبثانيتينإسقاطهابعدللكرة

التالي:النحوعلىالحقيقةهذهنكتبالتفاضل

م/ثانية.)ن(=28عنها

حه2ن

عند)د(دالةلتغيراللحظيالمعدلفإن،عامةوبصفة

التالي:النحوعلىيعرف)أ(،العدد

(أ)د-)س(دنها

ن-2ن!2

الأهميةمندالةلتغيراللحظيالمعدل.المشتقات

ومن.المشتقةهوخاصااسماالرياضيونلهأفردولذا،بمكان

الصيغةد)أ(،عند)د(لمشتقةللرمزاستخداماالصيغأكثر

منهاأخرىأشكالأهناكأنغيرأ،"شرطةد"وتقرأ(،أ)

بالتالي:تعرفالمشتقةإن)س(.د-صحيثمىد

د)أ(-نهاد)س(-د)أ(

س!أس-ا

عدداوالتكاملالتفاضلحسابكتبجميعوتحوي

أكثروأحد.الشائعةالدوالمشتقاتلإيجادالقوانينمن

مثلدقوةلدالةالمشتقةإيجادكيفيةيبينفائدةالقوانينهذه

الدالةهذهمثلوفي.ثابتمقداركحيثسنك=)س(

.أنسنك-)س(دأننجد

إلىالفضاءرجلبمقتضاهتوصلالذيالقانونهووهذا

:أنوجد2ن7=د)ن(فمن.الساقطةالكرةسرعةمعرفة

هيان4-عفإنثمومن.أن4-أن2*7-د)ن(

بدايةبعدنلحظةأيةفىالكرةسرعةتعطيالتيالقاعدة

سقوطها.

التكاملحساب

حيثفق-شبالقاعدةالفيزياءفيالشغليحدد

هيوف،ثابتةقوةهيقمتر،بالنيوتنالشغلهولق

لقوةنحتاجكنافإذا.القوةعبرهاتعملالتيالمسافة

،حجرةعبرم02مسافةصندوقلدفعنيوتن05مقدارها

نيوتنرا...أوء8ة02يكونالمبذولالشغلفإن

فإن،الصندوقدفعأثناءتتغيرالقوةكانتإذاأمامتر.

فمثلاللتطجيق.صالحةغيرتصبحفق-شالقاعدة

يدفعالصندوقكانلوالقاعدةهذهاستخداملانستطميع

الشغلنحسبأنبمقدورناولكندائما.متزايدةبقوة

التكامل.حسابباستخدامالمبذول

المسائلمنالعديدلحلالتكاملحسابويوظف

مساحاتلحسابيستخدمحيث،الهندسةفي

هذهمثلوإيجاد.بمنحنياتالمحدودةالمناطق

يعيننالأنهالتكاملحسابفيأساسيأمرالمساحات

الشغلإيجادفيهابما،المسائلمنالعديدحلعلى

متغيرةبقوةالمبذول

جزءدبالمنحنىأدناهالرسمفي.المساحاتإيجاد

عاكساتفىالمستخدمالشكلأي،مكافئقطعمن

المجاهر.ومراياالسياراتمصابيح

أ""،081435،21،210،22ن

"،728"7"،840742355،317،2828ع)ن(



والدكاملالدفاضلحساب332

بردبالمنطقةمساحةحسابنريدأننالنفرض

إحدىتتمثلبر.ببالمنحنىجوانبهاأحدفيالمحصورة

علىرسمهافى،بالتقريبد%بمساحةإيجادطردتى

التالية:الرسومفىكمامختلفةأبعادذاتبيانيرسمأوراق

يأبينالبعدأننفترضاليسار،علىالعلويالرسمفي

2.سماالمرلغمساحةوأن،سمأهومتجاورينمستقيمين

مستقيمكلأننفترض،اليمينعلىالعلويالرسموفى

كلمساحةوأن،يليهالذيالمستقيمعنسم2يبعد

بينالمسافةفإنالأسفلاشسمفىأما.سمثهيمربع

مرلغكلومساحةسمهىالمتجاورينالمستقيمين

2.سم6دتساوي

،مربعاتثلاثةدبجالمنطقةتغطياليسار،علىالرسمفى

علىبدبمساحةتكونلذا.المساحةمنجزءويتبقى

.2سم3الأقل

مربعا16بدبالمنطقةتغطى،اليمينعلىالرسمفي

الرسمفيمربعكلمساحةأنوبماجزء.منهاوشبقى

عنتقللندجبمساحةفإن2،سمةهيالبياني

2.سم4

سم742حسابفنستطجعالأسفلالرسمفيأما

مساحةبفإنوهكذا2سمابمنهاكلمساحةصغيرا

علىالمنطقةرسمواصلناوإذا2أ،سم4عنتقللند!

فسنحصلالمربعاتمساحاتفيهاتتناقصبيانيةأوراق

الفعلية.للمساحةأفضلتقريبعلى

تختلفد!بالمساحةلتقريبطريقةنقدم،يلىوفيما

.أعلاهالمذكورةالطريقةعنقليلا

أجزاءثمانيةإلىد!المستقيمةالقطعةلنقسم

الهندسةطريقفعنسم.أطولهمنهاكل،متساوية

المكافئالقطحعلىالنقطةارتفاعأننثبتأننستطع

عنسمستبعدالتيالنقطةعندد!المستقيمفوق

الثمانيةالمستطلاتارتفاعاتأننجدهذاومن،ليييهو!

،6،4،6926دصعر،:هيدجىبالمنطقةداخلالمرسومة

هو:المستطلاتهذهمساحاتومجموع9.94

2+أ*2ك!69+2كر4+2*6د+2*صفر-8خ

سم42س!=8=2لأبم!+لأك!ي؟+2ك!6!+

إلىالمساحةتقسيمطريقةباستخدام،نثبتوهكذا

سم342علىتزيدد!بالمساحةأن،مستطلات

متساويةالأجزاءمننإلىد،أ!القطعةقسمناوإذأ

منهاكلطولفإن،موجبصحيحعددنحيث،الطول

المنطقةبداخلمستطيلانرسمناوإذا2.سمديكون

مساحاتمجموعفإن8،-نالحالةفيفعلناكماد!

بالتالي:يعطىدحالمستطجلات

+دك!(2)د4+رك!(2لى)4+لىك!صفر-خ

ل!2!ثيالحله4+....+قك!(2)2!ث

تكونقدأنهإلىالمعادلةهذهفىالنقاطتشيرحيث

كانتلو،المثالسبيلفعلى.صراحةتبرزلمالحدودبعض

آخرحدا59المعادلةتحتويأنينبغىفإنه001-ن

:أننثبتأننستطعالجبر،وبوساطة

سا+؟-6-لى!!

قيمةتتناقص،المعادلةهذهفينقيمةتتزايدوعندما

نإالرياضياتعلماءيقولولذا،الأخيرينالحدينمنكل

هى-(مه)اللانهايةمننتقتربعندماحلىنهاية

يلي:كماذلكعنويعبرون

16

3=!ننها

م!ح!ن

دببمساحةمنفأكثرأكثريقتربدحأنوبما

مننتقتربعندمالىحفإنن،قيمةتزأيدتكلما

وهكذا.بالضبطدببالمنطقةمساحةهياللانهاية

2.سم35أو36هىد%بمساحةتكون

لى

3

لمجم!

مك!
4

(!!

ص!!%!

ص!

ص؟ير!
س

/

/

4
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ص
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المساحةنحعسبأننستطجع،المعلومةهذهوباستخدام

هىبأدبالمربعمساحةأننعلمفنحنأ.!ب

أببالمنطقةمساحةفإن،ثمومن2،سم61

.2شم2أي2سم31-61تساوي

فيالمستخدمةلتلكمماثلةبطريقةالمحدود.التكامل

أكثرمناطقمساحاتنحعسبأننستطيعالأخير،المثال

أدناهالرسمفيالموضحةبردبأكالمنطقةعمومية

برسم!دبأمساحةتقريبالممكنمن

القط!عالمكافئ،حالةفىفعلناكمابداخلهامستطيلات

بوساطةمتساويةأجزاءأربعةإلىد،أ!القطعةفنجزئ

.4س3،س2،س،سا،.سالنقاط

التي)س(دالدالةبوساطةمستطلكلارتفاعونعرف

عنوحدةستبعدالتيالنقطةعندالمنحنىارتفاعتعين

،()سدأ(،)سدهيالمستطيلاتارتفاعاتفتكونب،

لهامستطيلاتأربعةرسمناعندولذا(.د)س(،)سد

حيث4حهومساحاتهامجموعيكوننفسهاالقاعدة

+س25()سد+س5ا()سد=ص!4

.س45(+د)سس3(5د)لر

ينطقالذيس5الرمزيساوي،المعادلةهذهفي

----------7--7-7،-------ى7----س.-قاعدصكل-لطو7يب7د-لتالأسلرس

-خ-؟-"---"خ3-جير-؟-ب-1يبر--لآكلميي3لمن-جمه"جميسىخ؟--،

بالنقاطمتساوياجزءانإلىد،أ%القطعةقسمناإذاأما

المنطقةأداخلمستطيلانورسمناسن،...،أس،.س

بالمعادلةيعطىحنمساحاتهامجموعفإند،بب

التالية:

.س!ه)سد(د...+سلمه2()سد+س5ا()سد-خن

ف-سهأخرىومرة

ببأللمساحةتقريبنحالمجموعأنالواضحومن

مننحقيمةتقاربت،نقيمةتزايدتكلماوأنهد،

هيحالفعليةوالمساحةد.!بأللمنطقةالفعليةالمساحة

نهاية.مالامننتقتربعندماحدنهاية

-حننها-ح

مه!ن

وعندماحنقيمةمنهتقتربالذيالعددهيحأنأي

،نقيمةتتزايدالأجزاءمنأكبرعددإلىالفترةنقمسم

.س5قيمةوتتناقص

نهايةمالامننتقتربعندماحدنهايةوتسمى

علىويكتب.فإلىصفرمندللدالةالمحدودالتكامل

التالط:النحو

سد)س(د.

إذا.والتكاملالتفافمللحسابالأساسيةالنظرية

منأقلأحيثبوأبينالفترةعلىصدالةأيأعطنا

جزءانإلىبوأبينالقطعةنقسمأنفبإمكانناب،

نهايةوتسمى.قليلقبلفعلناكماحنونشكلمتساويأ،

للدالةالمحدودالتكاملنهايةمالامننتقتربعندماحن

التالي:النحوعلىوتكتب.بإلىأمنص

سدص)س(

أ

الأساسيةالنظريةبوساطةالدالةومشتقةتكاملويرتبط

.أنعلىتنصوالتىوالتكاملالتفاضللحساب

=هـ)ب(-هـ)أ(.)س(دسصء
ا

وعلى.صالدالةمشتقتهاتساويدالةهـأيحيث

ارتفاعدالةهو2س4-)س(صكانتإذا،المثالسبيل

3ش2هـ)س(-فإنسابقا،درسناهاالتيالمكافىءالقطع

لأنوذلكص،مشتقتهاتساويالتيالدوالإحدىهي

ومن)س(.ص-2س4=2س3*2!=هـ)س(

والتكامل،التفاضللحسابالأساسيةالنظريةخلال

:أننستنتج
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هـ).(-هـ)4(سبد2س4

3-ب-6صفر-2-342

المكافئالمقطعتحتد%بالمقطعمساحةهيوهذه

تاريخيةنبذة

فيوالتكاملالتفاضلحسابأفكارأولىظهرت

قامالذيأرخميدسالمثمهورالإغريقىالرياضيأعمال

ومساحةحجممثل،الهندسةفىالقوانينمنالعديدبوضع

لتلكبدايةكانتطرقاذلكفيمستخدما،الكرةسطح

التكامل.حسابفياليومالمستخدمةالطرق

شغل،الميلاديينعشرواسمابععشرالسادسالقرنينوفي

التفاضلحسابتتطلببمسائلالرياضياتعلماءمنالعديد

وغوتفريتنيوتنإسحادتىمنكلقامحتى،والتكامل

لحسابالأساسيةالنويةباكتشاف،حدةعلىكللايبنيز،

عليهمايطلق،الاكتشافهذاوبسبب.والتكاملالتفاضل

والتكامل.التفاضلحسابعلممؤسسياسم

فلهلم،غوتفريتلايبنيز،أيضا:انظر

.إسحاقالسير،نيوتنبمالريافحيات

والتكامل.التفاضلحسابانظر:.الدكاملحساب

أحرففيهاتوضعحسابيةطريقةالجمل!حساب

الحرفيأخذأنبمعنى،الأرقاممقابلالعربيةالهجاء

جدولوفقيقابلهالذيللعددالحسابيةالقيمةالهجائي

حسابأيضايسمىالذي،الجملحسابيقوم.معلوم

وهي:،ايلأبجديةالحروفأوأبجدحروفعلى،الأبجدية

ثخذ،،قرشت،سعفص،كلمن،حطيهوز،،بجدأ

منهاتسعةحرفابموعشرونثمانيةومجموعهاضظغ.

وحرف،للمئاتتسعةو،للعشراتوتسعةللاحاد،

الحروفبينالمقابلةطريقةيبينالتاليوالجدول.للألف

الجمل.حسابفيوالأرقام

فيوقعحدثعنقرأتإذا.الجملحسابطريقة

الحدثأنالجملحسابفىيعنىفهذامثلا،)جمر(،سنة

)3(،الرقميقابله)ج(الحرفلأن2(بم)43سنةوقعقد

يقابله)ر(والحرف(،04)الرقميقابله)م(والحرف

+04+3-ر+م+جالحروففمجموع2(.00)

الحرف)ويقابلهالألفعلىالعددزادفإذا002-43.2

الالاففالخمسة.مناسبحرف)غ(الحرفقبلوضعغ(

ألفاوأربعون1(،000*)5تساويوهي)هغ(يقابلها

يكونوهكذا.(0001*04)وتساوي)مغ(بلهايقا

تلائمه.التيبالحروفتريدهعددأيتركيب

الجملحسابجدول

يقابله.الذيالرقمقيمةالأبحديالحرفياخذالجدولهذافي

لحرفالرقمالحرفا3لرقمالحرفا

الأبجديالمقابلأالأبجديالمقابلالأبجدي

2"كأ

3"ل2ب

لق04م3ج

05ن41د

06س5هـ

07ع6و

08!7ز

9"ص8خ

!ل9

01ي

لرقم

لمقابل

05

06

7"

08

9"

001

العصرصدرإلىالجاهليةمنذالعرباستخدموقد

يسجلواأنأرادواإذافكانوا،الحسابيللعدطريقتينالعباسي

كتابةدونوهدينارا(059):مثلوالشراءالبيعفيعددا

سجلوهأو،ديناراوخمسونتسعمائةهكذا:بالحروف

وقيمة9(00)الظاءقيمةلأنظنبمهكذا:الجملبح!ساب

العصورفىالطريقةهذهاستخدامانتشرث!ا5(.0)النون

بالتاريخعرفمافىالمملوكيالعصرفيخاصة،المتأخرة

قريب.زمانإلىمستخدمامعروفاظلالذيالشعري

بيتضمنلهالمؤرخالحدثإيرادعلىيقومالشعريوالتاريخ

أحدأوأرخكلمةبعدغالباويكون،منهقسمأوالشعرمن

كتابتارلطبعيذكرأحدهمقولومثالهمشتقاتها،

هـ:1321سنةفيسيدهلابناللغةفيالخصص

أؤرخهطعاانتهىلماأقول

الكلم.أحسنيرويانحصصجاء

وهو-البيتمنالثانيالشطرحروفقيموبجمع

التاريخعلىنحصل-أؤرخهكلمةبعدالواقعالقسم

لاقيمةوالهمزة(،)4حروفهاقيمة)جاء(فكلمة،المطلوب

)يروي(وكلمة8(15)قيمتها)الخصص(وكلمة،لها

و)الكلم((911)قيمتها)أحسن(وكلمة(622)قيمتها

+226+851+4المجموعفيكون1(21)قيمتها

.طئالكتابفيهتمالذيالتاريخوهو911-1321

الكثيرةالأعدادوجمعبالاختصارالطريقةهذهوتتميز

الجملحسابجعلماوهذا،كلماتأوواحدةكلمةفي

وتاريخوالمعارفالعلومنظمفىالاممتخدامسهل

التشفيرأوالتعميةمننوعايكونأنيمكنكما.الأحداث

بذلكمكونةحروفمجموعةإلىالمعطاةالأعدادبتحليل

.شفرةأولغزا

الأبجدية.التشفير،:أيضانظرا
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المالية.سجلاتهملحفظالحسابعلمالمحاممبونيستحدم

عديدةأسئلةعنالحسابعدميجيب.عكلم،الحساب

إيجادعلىيساعدناكما؟بعدكم؟مقدارما؟عددكممثل

ويسمىالأعداد.باستخدامالمسائللحلويسيرةمختصرةطرق

وهو.الحسابفنأوالأعدادعلم-أحيانا-بالحساعلم

.الرياضياتانظر:.الرياضياتأفرعمنمهمافرعأيشكل

الحسابعلمأهمية

حياتنافينستخدمهماأهممنالحسابعلميعد

وإعدادالوقتلمعرفةالحسابنستخدمبيوتنا،ففي،اليومية

لعدنستخدمهكماالفواتير،ودفع،الطبيةالوصفات

وكذلك.الألعابمنالعديدفيالنتائجتسجيلأوالنقود،

تناسبملابسشرائناعند،الحسابعلمإلىنحتاج

الحائطورقمنالمطلوبالمقدارقياسناعندأوأجسامنا،

يستخدم،الأعمالشركاتوفيما.حجرةلتزيين

السجلاتلحفظالحسابعلمالدفاتروماسكوالمحاسبون

مشاريعتصميمعندفيستخدمونهالمهندسونأما.المالية

توظيفوبدون.والسفن،والاليات،والمصانعكالجسور،

منالعلماءلاشمكن،والبحوثالتجاربفيالحسابعلم

علمالأطباءويستخدم.المعلوماتمنالجديداستنباط

الوصفاتفيالمطلوبةالعقاقيرمقاديركتابتهمعندالحساب

.الدملضغطقياسهموعند،الطبية

حسابفيالحسابعلمالمزارعونويستخدم

لبناءاللازمالخشبمقدارومعرفة،مواشيهموعد،أرباحهم

فيالحسابعلمعلىالنقلمجالويعتمد.الحبوبمخازن

الملاحونيستخدمه،المثالسبيلفعلى،أمشخداماتعدة

والسفن.الطائراتمواقعلتعيين

والكتابةمإلقراءةجعلتهأهميةالحسابعلمبلغلقد

للتعليم.الفقريةالأعمدة

الحسابعلممسائل

الحسابفيتدرسالتيالمسائلمننوعانهناك

وأبتجميعهاأوالأشياء،بعديحلمنهماالأول،الأساسي

معنتعامللا،الحسابمنالنوعهذاوفيتجميعها.إعادة

غيرالكاملةالأشياءمعفقطنتعاملبلالأشياء،أجزاء

فعلى.ذلكشمابهوماالمنازلالأبقار،،الناسمثل،،المقسمة

ما،قطجعفيالأبقارعددمعرفةفينرغبقد،المثالسبيل

المسائلهذهمثلنحلولكيشارعنا؟فيالمنازلأو

وأ،اثنانأوواحد،مثلالصحيحةالأعدادفقطنستخدم

.وهكذا،ثلاثة

مقارنةأوبقياسيحلالمسائلمنالاخروالنوع

نقطعهاالتىالمسافةقياسفينرغبقدفمثلا،المقادير.

رحلةلقطعنحتاجهالذيالوقودمقدارأو،المدرسةإلىمشيا

غيرالصحيحةالأعدادتكون،المسائلهذهلمثل.بالسيارةما

فمثلاالأعداد،منآخرنوعلاستخدامنضطروربما،ملائمة

قطعةلدينايكونوقدكم،54.المدرسةإلىالمسافةتكونقد

الوقود.منل7.6نشتريقدأوسم،4هطولهاقمالق
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الكسور،استخداممنلنابدلاالمقادير،هذهولتسجيل

.3أو-مثلالعاديهالكسور-أ:أنواعثلاثةوهي

3-النسب750.أو.25،مثلالعشرية2-الكسور

نوعاختيارعادةوبمقدورنا75%.أو%25مثلا!لئوية،

لاستخدامنا.الملائمالكسر

الصحيحةالأعداداستخدام

عنبتساؤلنا-عادة-الحسابيبدأ.والتجميعالعد

مجموعةفبكلما.مجموعةفيموجودالأشمياءمنكم

نتمكنوعندماالأشياء،منتحتويهماعدةيمثلعدديوجد

العددلهماإن:نقول،مجموعتينمحتوياتمزاوجةمن

يحويوعاءينلديناأننفرضفمثلا،الأشياء.مننفسه

كرياتألاخريحويبينمازرقاء،كرياتمنهماالأول

بأخرىزرقاءكريةكلمزاوجةباللإمكانكانفإذابيضاء.

عندئذ،الوعاءينمنأيفيكرياتتتبقىأندونبيضاء

.الكرياتمننفسهالعدديحويالوعاءينكلاإن:نقول

وعاءكلفيالكرياتإجمالىالرياضياتعلماءويسمي

العددمجموعةلكليكون،الحالةهذهوفى.مجموعة

بنظرةندركأننستطيع،الصغيرةللأعدادوبالنسبة.نفسه

سبيلفعلىأشياء.منمامجموعةفىماعددواحدة

قطعثلاثهناكأننقدرأنبسرعةنستطيع،المثال

فىنقودقطعتىهناكأنأوما،صحنفىبسكويت

ولكن.حجرةفىأشسخاصأربعةهناكأنأو،صندوق

ماعددلتحديدللعد،نحتاجكبيرةالمجموعةتكونعندما

.أشياءمنفيها

مننتمكنأنوقبل.أعداداالأشياءأعدادوتسمى

واحد،مثل،بالترتيبالأعدادسردتعلممنلنابدلاالعد،

اللفظي.العدباسميعرفماوهوإلخ،...ثلاثة،اثنان

علىنرفقأننستطجعالأعداد،أسماءنتعلمأنوبعد

مزاوجةتتمحتىعددبمالمجموعةفيعنصركلالترتيب

ماعددنعلموعندهاالأشياء،منألمجموعةمحتوياتكل

أشياء.منفيها

النحوعلىمرتبةالأعدادوضعالممكنمنالعد.أنظمة

التالي:

+*+

**++++!+

++!+++++++

يلي:كمابالترتيبالأعدادهذهأسماءنسردثم

وهكذا....،ستة،خمسة،أربعة،ثلاثة،اثنانواحد،

،2،34،،1:التاليبالشكلالأعدادنكتبقدوكذلك

الأعدادلوضعالختلفةالطرقوتسمىوهكذا....5،6

العد.أنظمةالترتيبعلى

للأعداد.متعددةأنظمةالتاريخعبرالناساستخدم

صغيرةأزاميلالبابليينقدامىاستخدم،المثالسبيلفعلى

،نظامانالإغريقلدىكانبينما،الطينمنلوحعلى

لوكماأحدهما،فىالإغريقيةالألفبائيةاستخدمت

ليمثل2بوالحرفاليمثلأالحرفنحناستخدمنا

أرقامااستخدموافقدالرومانيونأما.3ليمثلجوالحرف

.7!حح!لاط*31)مثل

فوقوالخطالاا،"،ح،ط،*،3.1الرموزتستحدمالرومانيةالأرقام

.0001فىمصرربأنهيعحي"**الرقم

بعضفيالرومانيةالأرقامهذهنستخدمولانزال

انظر:البند.هذاملخصفييظهركما،الخاصةالأغراض

الرومانية.الأرقامالأعدادبمأنظمة

،اليومالعالمبقاعغالبيةفيالمستخدمالأعدادنظامأما

بقيةثمأوروباإلىنقلهوتمالهنود،اختراعمنإنهفيقال

هذايعرفماكثيراولهذا.العربطريقعنالعالمأنحاء

الهنديالأرقامنظامأو،العربيالأرقامنظامباسمالنظام

.العشريالنظامباسمكذلكالنظامهذاويعرف.العربي

العربية.الأرقامانظر:

إجراءمنيمكنناوهو،مختزلنظامالعشريوالنظام

منوكواحدة.والورقالقلمبوساطةبسرعةالحسابات

الناسفيهيحسبكانالذيالعهدذلكمنموروثاتنا

هى:أرقامعشرةعلىالنظامهذابنى،أصابعهمعلى

ميزاتوأهم.7،89،،34،5،6،،1،2)صفر(،



أنهتعنيوهي.نةالحظقيمةفكرةهيالعشريالنظام

فإنما،عددفىالعشرةالأرقامهذهمنأيظهورعند

تعنى2فمثلاالعدد.ذلكفيبمكانهتتحددقيمته

تعنى02.وآحاد،بدونعشرتينتعنى02،واحدين

النظامانظر:احاد.وبدونعشراتبدونمئتين

.العشري

وتطرحتجمعفهيللحسابطيعةأداةالإلكترونيةالحاسبةالآلة

ودقة.بسرعةوتقسموتضرب

مسائللحل.الصحيحةالأعدادعلىالعمليات

هي:أسامميةعملياتأربعنعستخدم،الحساب

القسمة.-4الضرب-3الوح-2الجمع-ا

الكليالعددبإيجادخاصةمسألةواجهتناإذا.الجمع

فإنأكثر،أومجموعتينفىالموجودةالأشياءلمجموعة

الحلوللإيجاد.الجمعتسمىالمسألةهذهعنايلإجابة

عددنحعسبثم،المعنيةالمجموعاتنضمأنبإمكاننا

العداستخدمناقدنكون،الطريقةوبهذه.الناتحةالمجموعة

والبطء،المهارةبعدمتتسمالطريقةهذهأنغير.للجمع

سبيلفعلى.مختصرةطرقايخترعونالناسجعلتلدرجة

ووجدنا،أخرياتثلاثمعتفاحاتأربعوضعناإذا،المثال

،7-3+4بالشكلالعمليةهذهنكتبفإننا،المجموع

علماءبعضيسميهاكماالجمعحقائقإحدىوهي

.الرياضيات

دونتعقيدا،أكثرجمععملياتإجراءلناشسنىوحتى

الحقائقهذهوبعض.كهذهحقيقة18نتعلمأنيلزمالعد،

عندصعبوبعضها2+أ=3،و2+3-5مثل:سهل،

الأعداد.جمعان!:9+9=18و9+8-17مثلالتعلم
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وبهذهالأخرىتلوواحدةبوضعلحائطالطوبيفيفبناءعامل

معا.بوضعهاالأعدادجمعيمكننانفسها،الويقة

وهناك.الجمععكسأحياناالطرحيسمى.الطرح

.الطرحتسمىالحسابعلمفيحالاتعدة

لديناكانفإذا،الحذفنسميهماالطرخأنواعومن

المقارنةوعند؟.يتبقىكتابأفكم7منهاوحذفناكتابا51

منالأشياءبعضنبعدعندما.الطرح!كمليةيماثلعلكقطعةإخراج

منها.المتبقيالعددعلىالطرحيدلناما،مجموعة
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فكمكتب7ولعمركتابا15لأحمدكانإذا:نسألقد

قدأو؟،عمرعندماعلىالكتبمنأحمدعندمايزيد

إذافمثلا،الإضافى؟المقدارما:نوعمنأ!مئلةنسأل

فكمكتابأ15فيهاسلسلةمنكتب7فاطمةأشترت

السلسلة؟لتكملشراؤهيلزمهاإضافيأكتابا

الطرحبعمليةرصدهايمكنالتعساؤلاتهذهوجميع

.الطرحانظر:51-7-80

طريقةالصحيحةبالأعدادالضربلنايقدم.الضرب

فىرغبنافإذا.المتساويةالأعدادعدأولجم!مختصرة

نأفبإمكانسا،تفاحات5منهاكلفي،مجموعات3ضم

والعد.بالجمعالتفاحعددنحعسب

ة!

هذانختصرأننستطع،الضربوباستخدام

.51-8ة3:يليكمابكتابتهالإجراء

15تك!3

العديدنتعلمأنوعلينا،الضربحقائقإحدىهيوهذه

هذهوتبوب.الضربعملياتإجراءمننتمكنحتىمنها

.الضربانظر:.الضربجدوليسمىفيماالحقاثق

أشياءمجموعةتجزئةمنتمكنناالتيالعملية.القسمة

تفاحةأ8نقسمأنمثلاأردنافإذا.متساويةأجزاءإلى

منهم،كلنصيبعلىفسنحصل،أشخاص6على

نأنستطعوعندئذ،متساويةأكوامستةإلىالتفاحبتقسيم

36أت8:التاليبالشكلالإجابةنكتب

!!ثلا،88

تفاحات3،أشخاص6علىتفاحة18قسمةوتعطي

منهم.واحدلكل

فلو.القسمةفىتواجهناالتىالمسائلمنآخرنوعوهناك

هدايا،صناديقمنهانملأأنفىورغبنا،تفاحة18لديناأن

نملأ؟أننستطجعصندوقافكم،تفاحات6منهاكليسع

فعلناكما،الحقيقةهذهونسجل.صناديقثلاثةهيوالإجابة

!!

السؤالفيأننالاحظ6.3-ت18:أضاليابالشكلسابقا

فإننا،الثانيفيأما،متساويةأكوامإلىالتفاحنقسمالأول

القسمة.انظر:.المراتمنعددأقصى18من6نستخرج

إلىتتسربقدالأخطاءأنبما.الإجاباتمنالتحقق

علمفيمهمأأمرايصبحالإجاباتمنالتحقهتفإنعملنا،

بإعادة-عادة-الناسيقوم،الجمعولمراجعة.الحساب

جمعنالو،المثالسبيلفعلى.مختلفةبطريقةولكن،العملية

أفضلفإن،أسفلإلىأعلىمنابتداءالأعدادمنعمودا

منابتداءنجمعأنهىالإجابةصحةمنللتحققطريقة

يتمبينما،بالجمعفنراجعهالطرحأما،أعلىإلىأسفل

.بالضربوالقسمة،بالقسمةالضربتدقيق

يمثلالإجابةعليهتكونأنيجبلماالأولىوالتقدير

فادحة.أخطاءفىالوقوعتجنبناابتدائيةلمراجعةجيدامؤشرأ

أكثربأخرىالمسألةفيالواردةالأعدادتقريبويمكن

نضربأنأردنالوفمثلا،معها.التعاملعمدسهولة

نأونلاحظ0،5بالعدد47نقربأنفبإمكاننا4788

الصحيحةالإجابةأننرىوعندئذ،5004-88ة

.004منق!يلاأقلستكون

يعرفبماذهنياالتحقيقمنالنوعهذاإجراءوبالإمكان

الحسابطريقعنونستطجع.الذهنيالحسابباسم

المثالففيالتقدير.مجردمنابعدخطوةنخطوأنالذهني

بثلاثةتقل47أنبماولكن،805*ب8*47قربنا،أعلاه

.84*7على42أي8*3،بتزيد004فإن،05عن

376.أي00442هيالصحيحةالإجابةتكونثمومن

تتطلبالتيالأمثلةمنوغيرهالمثالهذانوععلىوبالتدريب

حسابفيمتمرسايصبحأنالفرديستطيع،التجميعإعادة

ذهنيا.المسائلمنالشكلهذا

الكسوراسئخدام

علممسائلمنالعديدأنرأيناالمقادير.ومقارنةقاس

الحلولوأنالأعداد،تجميعأوعدبوساطةتحلالحساب

بوساطةتحلأخرىمسائلهناكأنغير.صحيحةأعداد

ماكثيرا،الأنواعهذهحلولولرصدالمقادير.ومقارنةقياس

.الكسورلاستخدامنحتاج

نستخدبمقد،بالسنتيمتراتأغياسامسائلبعضوفي

مثلا،باللترأتالمشتراةالوقودكميةولقياس.المسطرة
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أحيانفيوسنجد.بالمضخةالملحقالقياسجهازنستخدم

عدداليعستالإجابةأنالمقاديرلهذهقياسناعندعديدة

نسجلوعندئذ.اللتراتأوالسنتيمتراتمنصحيحا

وأ،الستينمنجزءأوعشرأوربعلأقربالقياسنتيجة

التيالدقةعلىاعتماداوذلكما،وحدةمنالمائةمنجزء

انظر:.المستخدمالقياسلأجهزةالمتوافرةوالدقةنريدها،

القيالر.

وأبالناسالمتعلقةالأسئلةعنالإجاباتنقدمفإنناثمومن

الصحيحة.الأعدادبوساطةذلكشابهماأو،البيوتأوالبيض!

ولامناممبا،وهكذا،0،1،2،3:الأرقامنظامعندئذويكون

ماكثيرا،القياسعندولكنالكسور،لاستخدامنحتاج

للكسور.امشخدامناتستلزمبينيةقيمعلىنحصل

بمنسبةعلىنحصلفإننا،مقدارينبمقارنةنقوموعندما

نسبةفإن،ثمانولعثمان،كرياتستلعليكانإذافمثلا،

،8إلى6هيعتمانعندماإلىالكرياتمنعليعندما

النسبةهذهوتسمى8الشكلأو6بالشكلعادةونكتبها

العاديالكسركتابةوبالإمكانكسرا.صحيحينلعددين

75%.مئويةنسبةشكلفيأو.75،العشريبالشكل

النسبة.انظر:.نفسهالعددتمثلالأشكالهذهوكل

جزأين.منعاديكسركليتكون.العاديةالكسور

ا!لقام،ويسمىوالأسفل،البسطويسمىالأعلىالجزء

فإذاالكسر.شرطةيدعىمستقيمخطبينهماويفصل

نسجلأنورأينا،متساويةأجزاءأربعةإلىبوصةقعسمنا

النحوعلىفسنكتبه،القطعهذهمنثلاثطول

أجزاءثلاثةأخذناأنناالكسريبينحيث،بوصة!:التالي

البوصة.إليهاقسمتالتىالأربعةمن

النسبةمسائلففي.اخرانمعنيانالعاديةوللكسور

أنناكما.المقامفيبالعددمقارنتهتجريعدداالبسطيكون

سبيلفعلىكسر.هيئةفيالقسمةبتسجيلأحيانانقوم

.4ة8دنفسهالمعنى8يحمل،المثال

وأقياسنتيجةتمثلقد،العاديةالكسوراستخداموعند

3،8،2،7فللكسور،متعددةبكسورمانسبة

للقيمةمنهاواحدبكلالوصولوبالإمكاننفسها.القيمة

مناسب.بعددوالمقامالبسطمنكلقسمةطريقعنذاتها

مثلا،3بالعدد2الكسرومقامبسطمنكلاقسمنافإذا

الحسابفيقاعدةوهناك3المكافئالكسرعلىسنحصل

وإنحتىكسرينتكافؤنختبرأنطريقهاعننستطجع

منلننتقلعليهنقسمأنينبغيالذيالعددملاحظةتعذرت

كانإذاالقيمةفيكسرانيتساوىالاخر.إلىالكسرينأحد

حاصليساولي،الثافيبمقامالأولبسطضربحاصل

كلالأن،--3فمثلا.الأولبمقامالثانىبسطضرب

.201يساوي3*34وك!512من

وقسمةوضربوطرحجمعطرقعلىوللتعرف

الكسر.:انظرالكسور،

منكجزءالمصوغةالكسورهيهذه.العشريةالكسعور

رقميمينعلىالعشريةالفاصلةوتوضع.العشريالنظام

،المثالسبيلفعلى.العشريالنظاممركزوهو،مباشرةالاحاد

0321)123:التاليبالشكلعشرياكسرأنكتبقد

الأولبينماالاحاد،يعينالفاصلةيساريظهررقمفأول

يعينيسارهاالثانيالرقمكذلكالأعشار.يعينيمينها

المائة،منالأجزاءيعينيمينهاالثانيبينما،العشرات

،واحدةعشرةيعنيمثلا،761.فإنهذأ،وعلىوهكذأ.

بالشكلالكسرنكتبأنوبامكانناأعشار.7وآحاد6

.761:التالي

المائة.أجزاءبوساطةتمثلكسورهذه.المئويةالنسب

ذلكمنالمائةمنجزءايعنيماعددمنالمائةفيفواحد

%08فإنولذا%هوالمئويةللنسبةالمستخدم1والرمزالعدد.

المئوية.النسبةانظر:0.800أو.:تعني

ثلاثلدينايكونأنالصعوبةمنالكسور.تحويل

منننتقلكيفنتعلمأنعليناولذاللكسور،رمزيةصيغ

القواعدتعلمعليناالعسهلمنأنهغير،أخرىإلىصيغة

.الانتقالهذأمثلتحكمالتى

هنانقوم،عشريكسرإلىعاديكسرمنالتحويل-ا

التالي:المثالفيكماالمقامعلىالبسطبقعسمه

،-هـ

علامةأننتذكرهنا،عشريكسرإلىالمئويةالنسبةتحويل2-

الأمر،بمائةيسبقهاالديالعددفنقسم،المئةم!جزءاتعنيالمئويةالسمبة

المثالمحبيلعلىاليسار.إلىحانتينالشريةالفاصلةتحريكيعنيالدي

.75،تساوي%75

الكسرنقرأهنا،عاديكسرإلىالعمثريالكسرتحويل3-

فمثلاكسر،شكلفىقرأناهالذيالعددنكتبثم،عالبصوت

نقسمأنهدابعدوباستطاعتنا-،فنكتمئة،م!25تقرأ.25،

.ةعلىفنحصل25بالعددوالمقامالبسطمنكلا

مثلتناسبا،متكافئينكسرينأييكون.التناسب

عندماأهميتهاالتناسبفكرةوتأخذة08--أو3-8

فلنفترض.الرابعمعرفةفيونرغبالحدودمنثلاثةنعلم

ما،اختبارفي25منسؤالأ61بحلقامأحدناأنمثلا

نإ.حلهمايشكلالمائةمنجزءاكممعرفةفيويرغب

61:إننقولأنهيالنتيجةعلىللحصولطريقةأفضل

ولذا001بمقارناالمطلوبكالعددهى25بمقارنة

المسألة،هذهلحلطريقتانوهناك.بم--نكتب

يعطينا4بالعدد25ضربأنبملاحظةهيالأولىالطريقة

فنحصل4بالعدد16نضربأنعلينايجبولذا،001
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بضربالإجابةصحةمنالتحققونستطيع..--ثعلى

بسطضرببحاصلومقارنته،الثانىمقامفىالأولبسط

بحرففن!الثانيةالطريقةفيأما.الأولمقامفىالثانى

ب-لديناتيكونوعندئذ،المطلوبالعددليمثلمثلا

لابدبمائة61ضربحاصلفإن،متساويانالكسرينأنوبما

فيكون،وعشرينبخمس)ب(ضربحاصليساويأن

المعادلةهذهطرفىقسمناوإذا)ب(.2ء-006.1لدينا

التناسب.انظر:640-)ب(علىنحصل25بالعدد

تاريخيةنبذة

البابلية.الطينألواحبترجمةالختصونالعلماءقام

علمفىالبراعةمنكبيرقدرعلىكانواالبابليينفاتفئأن

حيثسنةبم0004منأكثرمنذوذلك،والفلكالحساب

لقياسالاننستخدمهالذيالنظاموتطويرباستحداثقاموا

06هنالككانولما.والثوانيوالدقائقبالدرجاتالزوايا

هذابنيفقد،الساعةفيدقيقة06و،الدقيقةفىثانية

بعدمن06وعلى0،6العددحتىالعشراتعلىالنظام

مايقربمنذالبابليينأنعلىالطينيةالألواحوتدل.ذلك

صفر،للعددرمزااستخدمواقدمضتسنة2)004من

فكرةورثناقدأنناومع.العشريةللفاصلةآخرورمزا

عنالبابليينفكرةأنإلاوالزوايا،للزمن06العدداستخدام

اكتشافها.الهنودأعادحتىمناضاعتالخانةقيمة

القديمةالعربطريقةكانت.الحسابوعلمالعرب

والشراءالبيععملياتكلفيالعدنظامهىالحسابفى

وتوزيعوالمكيالالوزنوعملياتالأرضوقياسوالتوريث

إلىذلكوكان.إلخ...واللياليالأياموحسابالغنائم

الجملبحسابذلكبعدأخذواثم،العباسىالعصربداية

.بالأحرفأي

فقامواالهنود،عنوالصفرالأرقامأخذوا،ذلكبعد

ومسائلوالتدوينالترقيمعملياتفيواستخدامهابتوحيدها

نقطةهيئةعلىمرسوماالصفرظهرحتى،كافةالحساب

كانولقد،الحديثالعصرفىنفعلهكما().هكذاصغيرة

وبناءكثيرةحسابيةمسائلحلفىكبيردورالصفرلظهور

بعد.فيماظوتالتيالكبرىالرياضيةالمعادلات

الكنديالحسابوعلومبالرياضياتأهتمواالذينومن

بنمحمدبكروأبوالصفاإخوانوجماعةهـ(252)ت

المرأكشيالبناءوأبنهـ(042)تالكرخيالحسن

هـ(84.)تالكاشيجمشيدالدينوغياثهـ(72أ)ت

استخدامفيتوسعحيثالحسابمفتاحكتابصاحب

وغيرهمهـ(18ه)تالقاضيالهائموابن،الهنديةالأرقام

مناحيهفيوألفواأصولهوضعواالذينالحسابعلماءمن

وعلاقاتهاالحسابيةوالعواملوالأرقامالمسائلمنالكثير

ببعض.بعضها

المصرلنقدماءنمى

فيالأساسيةالمهارات

آلافقبلالحسابعلم

حائطعلىرسم.السنين

م.ق0051إلىيرجع

وهمالمصريينيبين

ويسجلونيقيسون

وهذا.حصادهممقادير

بمدينةمقبرةفىالرسم

الأقصر،القديمةطيبة
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العربعندالعلومانظر:،المعلوماتمنلمزيد

(.الرياضية)العلوموالمسلمين

العالمبقاعمعظمفىاليومالمستخدمالأعدادونظام

عامقبلأوروباإلىبنقلهالعربقامثمالهنود،اختراعمن

إلايظهرلمالعشريةالفاصلةاستخدامأنغيرأم،002

عشر.السابعالقرنبعد

قياسمنفبدلاتزايد.فيالعشريةللكسورواستخدامنا

بالنظامنقيسهافإننا،الباينتاتأوالجالونبأرباعالسوائل

كتابتهامنبدلأ،العشريبشكلهاالكسورونكتب،المتري

عادية.كسورا

المولموعةفيصلةذاتمقالات

المسلمونالحسابعلماء

غازيابنالدينفخر،الرازيالبوزجالي

يوسفألو،الكندييحيىبنالسموألالبيروني

عليأبو،الهيثمابنالخيامعمرجعفرأبو،الخوارزمى

الحسابطرق

الكسرالتكعيبىالجذرالرياضيةالمسائلاختزال

طريقةكويزنير،الأعدادحمععشريةالاثناالأرقام

المكعبوالتكاملحسا!التفاضلالأس

الحمسةالمثلثاتحسابالأعدادأنظمة

المئويةالنسبةالضربالتشيزانبوب

الشريالمظامالطرحالتناسب

المجموعاتنظريةالحسابىالعاملالجذر

لقسمةاالتربيعيالجدر

العمليةالاشخدامات

الدفاترمسكالتعيينىالعددالإحصاء

المعدادالفائدةالحاممبةالالة

المعدلالقياسوالمقاييسالأوزاد

نيةلميزااالمحاسبةسو!الحا

الوقتالمساحةالبيانىالرسم

صلةذاتأخرىمقالات

اللوغارشماتالرياضياتالروماليةالأرقام

شعبالمايا،الصفرالعربيةالأرقام

المتواليةوالمسلمينالعربعندالعلومالتمويت

الموضوعصرعنا

الحسابعلمأهمية-ا

الحسابعلممسائل-2

الصحيحةالأعداداستخدام-3

الصحيحةالأعدادعلىالعمليات-جوالتجميعالعد-أ

الإجاباتمنالتحققد-العدأنظمة-ب

الكسوراستخدام-4

المئويةالنعسب-دالمقاديرومقارنةقياس-أ

الكسورتحويلهـ-العاديةالكسور-ب

سبالتنا-ولعشريةاالكسور-ج

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

الأساسي؟الحسابفىتردالتيالمسائلنوعما-ا

التلاثة؟الكسورأنواعما-2

؟العشريالمظامفيالمستحدمةالعشرةالأرقامما-3

الخانة؟قيمةمامعنى-4

الأربع؟الأساسيةالحسابيةالعملياتما-5

القسمة.منللتحققجيدةوطريقةالضربمنللتحققجيدةطريقةعين-6

الكسور؟لتحويلالثلاثالقواعدما-7

الرالغ؟الحدتحدفكيفماتناسبفىحدودثلاثةعرفتإذا-8

الأعداد؟لكتابةالحاليبالنظامزودنامن-9

بالعلاقاتيعنىالرياضياتمنفرعالمنلنات!حساب

الزواياهذهلقياسطرقاويقدم،المثلثاتوزوأياأضلاعبين

البحتة،العلومفىتطيقاتالمثلثاتولحساب.والأضلاع

المساحةمثل،تطيقيةمجالاتوفي،والفلكالفيزياءمثل

والملاحة.

المثلثاتحسابهماالمثلثاتحسابمننوعانوهناك

حسابويستخدم.الكرويالمثلثاتحسابوالمحستوي

تقعلمثلثاتمجهولةوزواياأضلاعلتحديدالمستويالمثلثات

لإيجادالكرويالمثلثاتحسابيستخدمبينما،المستوىعلى

.كرويسطحعلىتقعلمثلثاتمجهولةوزواياأضلاع

علىمؤسسالمثلثاتحسابمنالنوعينوكلا

الأضلاع-الستةالمثلثمكوناتبينالموجودةالعلاقات

يكفينايكاد،العلاقاتهذهوبفضل.الثلاثوالزواياالثلاثة

المكوناتهذهمنثلاثأيقياسمعرفةالأحوالكلفي

يكونأنبشرط،المتبقيةالثلاثةالمكوناتقياسلتحديد

ومن.المثلثأضلاعمنضلعاالمعلومةالمكوناتأحد

منإذ،الأقلعلىواحدضلعطولمعرفةالضروري

منبالرغممثلثينفيالمتناظرةالأضلاعتختلفأنالممكن

المثلثين.هذينفىكافةالمتناظرةالزواياتساوي

يدعىالهندسةمننوععلىمؤسسالمثلثاتوحساب

منمجموعةمنانبثقتهندسةوهى.الإقليديةالهندسة

الميلادقبلالثالثالقرنمطلعفيبتحديدهاقامالفرضيات

أما.الهدسةأنظر:.إقليدسالإغريقىالرياضياتعالم

عاممرةلأولوصفهتمفقد،الكرويالمثلثاتحساب

المجسطى.يدعىالإسكندريلبطليموسكتابفيأم05

الخامصرالقرنفيالمستويالمثلثاتحسابتطورولقد

كارفيب
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الذيميلريوهانالألمانيالرياضييدعلىالميلاديعشر

ريجيومونتانوس.أيضايدعىكان

المسئويالمثلثاتحساب

دراسةأولأعلينايجب،المثلثاتحسابنفهماكى

متشابهانإنهمامثلتينعننقول.المتشابهةا!لثلثاتخواص

هـدو،جبأالمثلثانفمتلا،المتناظرةزواياهماتطابقتإذا

الزاويةبودالزاوية-أالزاويةكانتإذامتشابهانأدناهو

المتناظرةالأضلاعأماو.الزاوية-جهـوالزاويةالزاوية-

ولكنها،متساويةبالضرورةفليستمتشابهينمثلثينفي

هـودوج،بأالمثلثانكانإذالذا.متناسبةتكون

ودهـ:دأضسبةاتساويأج:بأالنسبةفإنمتشابهين

هـدو،وحدات5بئ-أ،وحدات3-بأأنلنفترض

لأنوحدة51-الحالةهذهفيودطول،وحدات9-

93

ه=51

إلىالمثلثاتحسابيستخلص.الزاويةقائمالمثلث

قائموالمثلث.المتشابهةالزاويةقائمةالمثلثاتمنكبيرحد

مجموعأنوبما0.95زواياهإحدىتكونمثلثالزاوية

قائماالمثلثفيالأخريينالزاويتينفإن،018المثلثزوايا

.09يساويومجموعهما،حادتينتكونانالزاوية

الأخرىمعرفةيم!ضناالحادتينالزواليينإحدىقيمةعلمنافإذا

إذا،ذلكإلىولالإضافة.9.منالمعلومةالزاويةبطرح

تساويالزاويةقائملمثلثالحادتينالزاويتينإحدىكانت

هذينفإن،الزاويةقائمآخرلمثلثالحادتينالزوايتينإحدى

ج(،ب)أالزاويةقائميالمثلثينففي.متشابهينيكونانالمثلث!ت

)ج(الزاويةمنكلاأننجد،المثالسبيلعلى،أدناههـو(و)د

وعليه)د(الزاويةتساوي)أ(والزاوية،قائمة)و(والزاوية

إذنأضلاعهما.تتناسبثمومنمتشالهين،المتلتانيكون

س=لو-ععو=سلي

عم-صكص!ك

سصءكل

اعج

تساويالتناسباتهذهمنهاتتكونالتىالنسبإن

تساويالزاويةقائممثلثأيفيالمناظرةالأضلاعنسب

واحدةكلأعطيتوقدأ.الزاويةالحادتينزاويتيهإحدى

الزاويةقائمالمثلثفىتشكيلهاالممكنالستالنعسبمن

جيبضقالنسبة،تسمىمثلا،أعلاهالشكلففياسما:

تمامجيبتعسمى؟والنسبةأ.جاوتكتبأالزاوية

الزاويةأظلتسمى4والنسبة،أجتاوتكتبأالزاوية

هذهمنكلقيمبتجميعالرياضيونقاموقدأ.ظاوتكضب

جداولفيالزاويةقائملمثلثالممكنةالزوايالجميعالنعسب

العلمية.الحاسباتفىالجداولهذهوبرمجت

أخرىنمسبثلاثعلىأيضاالمثلثيةالجداولوتشتمل

وقاطعالقاطعوهىالسابقةالنعسبمناستخداماأقل

،أقاويكتبصهوأالزاويةفقاطع.التماموظلالتمام

الزاويةأتمامونهلأ،قتاويكتبصهوأالزاويةتماموقاطع

سءصع

.اظتاويثتب-هو

الست:المثلثيةللنسبالرسميةالتعاريفيلىوفيما

للزاولةافلمقابلا-الزاويةجيب

الوترطول

للزاوورالح!تلمجا

الوترطول-الزاويةتمامجيب

الزاوية-ظل

الزاوية=قاطع

الزاوية-تمامقاطع

للزاويةالمقابلالضلعطول

للزأويةالمجاورالضلعطول

الوترطول

للزاويةالمجاورالضلعطول

الوترطول

للزاويةالمقابلالضلعطول

للزااولةبلأ!بألضلعطو-اكاويةتمامظل

لمثلثالثلاثةالأضلاعإيجادإمكانيةالمثلثيةالنمسبوتتيح

الحادتينزاويتيهإحدىقياسعلمناإذاج،بأالزاويةقائم

الزاويةكانتإذا،المثالسبيلفعلى.أضلاعهمنأيوطول

نألمعرفةالحاسبةالالةأوالجداولاستخدامفيمكن03-أ

إذاوعليهط-ضقفإن2-أجاكانوإذا،2-أجا

وحدإ.4ط-سفإنوحدات9-صكان

أنكمثلأافترض،تطيقاتعدةلهاالويقةوهذه

عندشمجرةالىوتنظرمنقطةعندنهرشطعلىجا!

فيمكنك(التاليالشكل)انظر:الاخرالشطعلىننقطة

النهر.عبوردوننومبينالمسافةمعرفةالمذكورةبالطريقة

معامدمستقيمعلىسرثممالنقطةعندعلامةأولأضع

منشئاهـمثلا،ملائمةنقطةتصلأنإلىنمللمستقيم

هـ.مالمستقيمطولقسثم.هـنمالزاويةقائممثلثابهذا
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وحدة7ء

هـ-الزاويةومقاسمثلاوحدة75هـ-مطولكانفإذا

نألمعرفةالحاسبةالالةأوالجداولأستخدامفيمكننا،04

دهـمهـ-ظاأنوبما.و1983-04ظا

-.1983،(وحدة)75-04هـظام-نمفإن

.وحدة39.26

حسابالتطيقاتبعضتقتضي.الجيبقانون

وضلعازوايتينعلمتفإذا.الزاويةقائمغيرلمثلثالمكونات

الاخرينوالضلعينالمتبقيةالزاويةإيجادفيمكنكمالمثلث

يأفي:يلىماعلىينصالذيالجيبقانونباستخدام

(.أدناهالشكل)انظرج،بأ،أضلاعهجبأمثلث

!خ

جاخ!بحا-أجا

ءف.

لأنجالزاويةتحديدفيمكننابوالزاويةأالزاويةعلمناإذا

علمناوإذاب(.الزاوية+أالزاوية-)081-!الزاوية

مننعلملأننابواالضلعينحسابفيمكنناجالضلع

:أنالجيبقانون

ب-غت

جا!

ك!جاأبم

ص!أو

غيرمثلثمنضلعينعلمناإذا.التمامجيبقانون

إيجادفيمكننابينهما،المحصورةوالزاويةالزاويةقائم

التمامجيبقمانونبامشخدامللمثلثالأخرىالمكونات

:ج،ب،أالأضلاعذيبجأالمثلثفى:نصهالذي

الضلعينقيمةعلمناوءاذاج.جتابأ2-2+ب2أ-2ج

قانونمنجالضلعحسابنستطعفإننا،جوالزاويةب،أ

لتحديدالجيبقانوناستخدامنستيمثم.التمامجيب

-بو،وحدات5=أكانإذافمثلا.الاخرينالضلعين

طولحسابفيمكننا52-جوالزاوية،وحدات7

فباستخدام.لمثلثالأخرلننالزاويتينوكذلكالمجهولالفيلغ

-ء2جتاأنمنالتحققيمكننا،الحاسبةأوالالةالجداول

نجد:،التمامجيبقانونوباستخدام.57612

09.03-(،.،5761*07)-(94+2أ)5-2ج

.وحدة،5+ه03=9..36-!-حيثج،نحعسبثم

-بمببب:الجيبقانوننطق،ذلكبعد

ثم:ومنب*ججا-*جبجالنجد

25جاك!7*بجاخ

.2299---ل!جا

!56.5

الزاويةبأننجد،الحاسبةالالةأوالجداولوباستخدام

(+822.)8-081-أالزاويةوأخيرا.5=2،،28ه48

فيهاعلينايجبفقطواحدةحالةهنالك.خاصةحالة

الزوايابقيةلإيجادالمثلثمكوناتمنثلاثةمنأكثرمعرفة

ضلعيننعلمعندماالحالةهذهوتحدث.المجهولةوالأضلاع

يمكن،الحالةهذهفيبينهما.المحصورةغيرالزواياوإحدى

فيفمثلا،.محتملينشكلينمنواحداالمثلثيتخذأن

فقط،ص،سوالضعلينجالزاويةعلمناإذا،التاليالشكل

.هـدجأوهـمجالمثلثينأحديكونأنيمكنالمثلثفإن

مص

هماصللضلعالمقابلةللزاويةالممكنانالاحتمالان

نأأي،متكاملتانالزاويتانوهاتانهـ،دهـوجمج

ولذامتساويةالمتكاملةالزوياوجيوب.018مجموعهما

استخداميمكنلاثمومنهـ.دججاهـ-جمجافإن

المثلثزاويةهيالزاويتينأيلتحديدالجيبقانون

كانإذامامعرفةعلينا،المطلوبالمثلثولإيجاد.المطلوب

كانتفإذا.حادةزواياهكلأنأممنفرجةزاويةللمثلث

كانتإذاأماهـدجهوالمثلثفإنمنفرجةالزواياإحدى

وبمجرد.هـمجهوالمطلوبالمثلثفإنحادةالزواياكل

استخدامنستلإع،الإضافيةالمعلومةهذهعلىحصولنا

للمثلث.المتبقيةالمكوناتلتحديدالجيبقانون
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الكرويالمثلثاتحساب

قوسهوكرةسطحعلىنقطتينبينمسارأقصرإن

معمركزهاتويت!االنقطت!تبهات!تتمراختىالدائرةمن

نإنوعليه.عظمىدائرةتسمىكهذهودائرة.الكرةمركز

دوائرهىوالجنوبيالشمالىبالقطبينتمرالتىالطولدوائر

ليستالاستواءدائرةباستثناءالعرضدوائروكل.عظمى

مركزمنأسفلأوأعلىتقعمراكزهاإنإذ.عظمىدوائر

.الكرة

أررائرةامقياسحيثبالدرجاتالدوائرأقواستقاس

سص!!علىالعظمىالدائرةومحيط436،.هوالتامة

قوسصتدرجةكليجعلمما،كم8004حوالطال!رض

13.111حواكطتسا:يأ،رض1سطحعلىعظمىدائرة

ب!!اشا:يةبأنهاعظمب!تدائرتينبينالزاويةوتعرف.كم

حيثتقاطعهما،نقطةعندأسدائرت!!الهاتينالممالمين

واحدةنقطةعمدالقوسيمسالذيالمستقيمهوالمماس

تقاطعاتمنالكرويالمثلثويتكون.يقطعهأندونفقط

عظمى.دوائرثلاث

تقاسالكرويالمثلثوأضلاعزوايامنكلاأنوبما

تختلفالكرويالمثلثاتحسابقوانينفإن،بالدرجات

كذلك.المستويالمثلثاتحسابقوانينعنمانوعا

نأفىالمستويةالمثلتاتعنالكرويةالمثلثاتتختلف

منأكثردائماخصنالكرويالمثلثزوايامجموع

يستخدمأحروياالمثلثاتحسابأنبيد0518.

المثلتاتحسابيستخدمهاالتىذاتهاالجداول

.المستوي

قانونهماالكرويالمثلثاتلحسابالأساسيانوالقانونان

نصه:الذيالكرويةللمثلثاتالجيب

جات!جاأجا

جاج-بجا-اجا

:أنعلىينصالذيالكرويةللمثلثاتالتمامجيبوقانون

!(.)جتاب()جا(أ)جا+ب()جتا(أ)جتا-ججتا

تحسب:القانونينهذينتطيقكيفيةأدناهالشكلويظهر

رؤوسهكرويمثلثبرسموباريسنيويوركبينالمعسافة

الشمالي.والقطبوباريسنيويوركعند

ليلشماالقط!ا

"!باريس

لمجويوركء

طولوخطشرقا02.52هوباريسطولخطأنوبما

02.2هيجالزاويةفإنغربا،5873.5هونيويورك

هوباريسعرضخطأنوبما.78.75-+58.73

=51.48-095هواالقوسفإنشمال!،،ء،548أ

هونيويوركعرضخطأنوبما541..94

-04.054-09هوبالقوسفإنشمالأ،04.054

الكروية،للمثلثاتالتمامجيبقانونومن..0694

المعادلة:باستخدامجالقوسطولحسابيمكن

94.145جا+06.954جتا54*94.1جتا!جتا

*.،70974-78.575جتا*ء06.94جاك!

.،4562ك!.،5176*4.،94662.+.،24816

.4290،6العددأننجد،الحاسبةالأأطاأوأ!الحدا2ص

هوجسفالقوإذن52،.45انراويةتمامجيبهو

تعطىعظمىدائرةقوسمندرحةكلىنولأ.45.2

نيويوركبينالمسافةفإنأكم،13.11قدرهامسافة

كم.9582أي45.52ك!13.111هيوباريس

مقياسنحعسب،لنيويوركبالنسبةبارلساتجاهولإيجاد

الكروية:للمثلثاتالجيبقانونبامشخدامأالزاوية

جاجأجا

حاخ-أجا

جاأ-حيجاك!أجا

جا!ك!أجا

جا!-أجا

ك!جاج

.،96624*.،36969

.،28297

.،00081=

هو.،00081أننجد،الحاسبةأوالالةالجداولوباستخدام

فمنوعليه.54!.1-أالزاويةإذن..154الزاويةجيب

شمال.1554هوباريسنحوالبوصلةاتجاهيكوننيويورك

تتغيروالشمالباريسإلىالاتحاهبينالزاويةوأش!ش.شرق

بالولاياتنيويوركمدينةمنالعظمىأسدائرةاعلىنسيرعندما

نأللشخصيمكنفلاولذافرنسا.فيباريص!إلىالمتحدة

البوصلة.اتجاهفيالسيربمجردباريص!إلىيصل

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المثلتالحبر

الأراضى!سحالرياصيات

الملاحةويةلزاا

الهمدسةوالمسلم!!العربعمدالعلوم
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الأعداد.أنظمةانظر:.الثئائيالئظامحساب

العربعندالعلومانظر:الهوائى.الحساب

(.الرياضيةأحلوم)اوالمسلمين

دديهملأشخاصالجسمفىيحدثتفاعلالحساسيلأ

الضارةغيرالموادإحدىتكونوقدالمواد.لبعضحساسية

أعراضلحدوثسببابالحساسيةمصابغيرلشخص

شعخصلهاتعرضإذاوخفيفةشديدةأعراضبينماتتراوح

للشخصتحدثبالحساسيةوالإصابة.بالحساسيةمصاب

ظهوريبدأ،الأحيانمعظمفيولكن،وقتأيفيم

الطفولة.مرحلةفيالاعراض

القشوحمىالربوللحساسيةالعامةالصورتشمل

الأنفالتهاباسمعليهايطلقالتيالأنفيةوالحساسية

الإكزيماوهيأخرىأنواعوهناك.الدائمالتحسسي

والصداعوالشرىالجلد(عدىهرشمعحمراء)تورمات

التحسسية.الهفميةوالافمطرابات،التحسسي

المستأرج،اسمالحصاسيةتسببالتيالمادةعلىيطلق

الربوحالاتمعظمتسببالتيالمستأرجاتوتشمل

غبار،الأخرىالتنفسيالجهازوحساممياتالقم!وحمى

وقشوراللقاحوحبوب،الصغيرةالفطرأنواعوبعض،المنزل

تسببوقد.بالمنزلالموجودةالأليفةالحيواناتشعرأو

الأغذيةهذهوتشمل.الحعساسيةتفاعلاتكثيرةأغذية

الأغذيةوبعضوالقمحوالبيضالبقرولبنالشيكولاتة

المستأرجاتومن.الصدفيةالأسماكوبخاصة،البحرية

للغذاءالملونةالموادمثل،الأغذيةإلىالمضافةالموادالشائعة

الحافظة.والمواد

البشريكونأنالمحتملمنأنهالختلفةالمصادرتؤكد

ومازالت،سحيقةأزمانمنذالحساسيةبأمراضأصيبواقد

بيد.والناسالحيواناتمنكثيرفيموجودةالأمراضهذه

بالحساسيةالخاصةالأسبابتفهميبدأوالمالأطباءأن

يستعملماوغالبا.العشرينالقرنبدايةحتىومواصفاتها

ووالإلىإثرةالأرأمهذهفيحساسيةالمصطلح

طبيبهوالحساسيةواختصاصي،الطبفيتخصصي

الحساسية.أمراضيعالج

المصابالشخصيتفاعل.الحساسيةتنشأكيف

الجسمكانمستأرجاتعدةأوم!نمستأرجمعبالمرض

الجسمتحفيزالمستأرجويستطع.قبلمنلهاتعرضقد

البروتين.انظر:.مضافىةأجساماتسمىبروتيناتل!نتاخ

حيث،ذلكبعدالمضادةالأجساممعالمستأرجاتوتتفاعل

الجسموسوائل،الدمفيمعينةموادالجعسمخلاياتفرز

المواداسمعليهايطلقالتيالموادهذهوتسبب.الأخرى

.أخرىأنسجةأوخلايافيتفاعلاتحدوثالهائية

تفاعلاتالهائيةالموادمنكثيريسببأنويحتمل

المادةلهستاميناويعد.والحيواناتالناسفيالحسامحية

.الناسعندالحساسيةتسببالتىالرئيسيةالهائية

أنسجةعلىالجسمفىتفرزالتىالهائيةالموادتؤثر

الشعيراتالأنسجةهذهمعظمتشمل،مستهدفةتحسسية

وأالخاطيةالغددأو(صغيرةدموية)أوعيةالدموية

أخرىداخليةوأعضاءالمعدة)عضلاتا!للساءالعضلات

الجسمفىالأنسجةهذهموقعويحدد(.القلبباستثناء

المرض-هائيةلموادالخاصةاستجابتهاإلىبالإضافة

تضخمعامبوجهالهستامينيسببكما.المعينالتحسسى

فيوشذاالمخاطيةالغددوافرازالدمويةالشعيرات

الملساء.العضلات

استجابةالمضادةللأجسامماشخصجسمإنتاجوبعد

المستقبلفىالمستأرجلهذاتعرضأيفإن،معينلمستأرج

هذهأنبيدالمضاد.الجسمإنتاجعلىيحرضسوف

التىنفسهاالطريقةتسلكلاالتحسسيةالمضادةالأجسام

جسمينتجهاالتيالدفاعيةالمضادةالأجسامتسلكها

المضادةالأجساموتكافح.للعدوىمقاومتهعندالشخص

غيرتجعلهاأووتدمرهاللمرضالمسببةالكائناتالدفاعية

،المضادةالأجسامتلكإنتاجفىالجسماستمروإذا.ضارة

مناعةالشخصيكتسبأنيحتمل،الكائناتتدميربعد

.المرضضد

والجسمالمستأرجبينالتفاعللايفسر.انفعاليةعوامل

الأنعسجةلأنوافياتفسيراالحساسيةموضوعلهالمضاد

العصبيالجهازسيطرةتحتتكونالمستهدفةالتحعسمية

العصبىالجهازيميل.العصبيالجهاز.انو:ألمماساالتلقائي

توازنحالةفىلتكونالأنسجةهذهعلىالمحافظةإلى

فييدخلنفعسهالتلقائيالعصبىالجهازولكن.طبيعية

فإنولذلك.الانفعالاتمثل،أخرىبدنيةأستجابات

التحمسيالنسيجتفاعلفىأيضاتؤثرالقويةالانفعالات

احتمالمنتزيدالتيالانفعالاتأنماطوتشمل.المستهدف

والقلقوالاستياءوالخوفالغضبالتحسسيةالاستجابة

بالنفس.الثقةوعدم

ألاستجاباتفىالدماغفيالعصبيةالمراكزوتشترك

جزءوهو-البصريالمهادتحتيتحكمحيثألانفعالية،

ويوجهه.التلقائيالعصبيالجهازفي-الدماغمن

فىالمخبقشرةبيناتاثرابدورهالبصريالمهادويتأثرتحت

رؤيةنتيجةالدماغإلىمعينةمؤثراتتصلفحينما.الدماغ

كانتوإذا.المخقشرةفيرسالةتشكلفإنهاسمع،أو

الاستجابةمننوعأيتسببقدالتىالرسائلمنالرلمسالة

)الوطاء(البصريالمهادتحتإلىتتجهفإنها،الانفعالية
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التحسسيةالأنسجةإلىالرسالةحينئذبدورهيرسلالذي

استقبلتوإذا.التلقائىالعصبىالجهازطريقعنالمستهدفة

فإنها،مؤلمةانفعاليةرسالةالمستهدفةالتحسسيةالأنسجة

.الدماغانظر:.للهستامينللاستجابةقابليةأكثرتصبح

الربومث!،حساسيةأمراضهناك.وراثيةعوامل

والتحسسيةالأنفااضهاباتواوالإكزيماالقشوحمى

أمراضكلها،أضحسسىاالصداعأنواعوبعض،الدائمة

منفرديصابفقد.العائلاتبعضفىالانتشارإلىتميل

وربماالقمق،بحمىآخرفردويصابلالربوماأسرةأفراد

بعضلاحظوقد.القشوحمىبالإكزيماغيرهفردأصيب

كانفإذا.بالحساسيةللإصابةوراثيةنزعةهناكأنالأطباء

75%بنسبةاحتمالآهناكفإنبالحسالممية،مصابينالوالدان

الأمراضمنبمرضأطفالهمامنطفلكليصابأن

بالحساسية،مصئائافقطالوالدينأحدكانوإذا.التحسسية

أق!.أو%05إلىينخفضالاحتمالفإن

يأتتبعلاالحساسيةتجاهأ!راثيةاالنزعةأنويبدو

صيقالأنالأفض!منفإنه،لذلك،ثابتةوراثيةقاعدة

إنهايقالأنعلىعائليةإنهاالحالاتهذهفىالحساسية

.مباشرةوراثية

جانبإلىكثيرةعواملتؤثرقد.الحساسيةحدود

إلىماشمخصاممتجابةفيوالوراثةالانفعالات

حدودلديهمالحساسيةمرضىفكل.المستأرجات

.للمرضأجسامهملمقاومةالخاصالمستوىوهيتحسسية

العواملوخطورةنمطباختلافالحساسيةحدودوتحتلف

احتماليعت!د،المثالمسبيلعلى.معينوقتفيالمحتلفة

حينما-الساسبعضفيعدمهمنالربومرضظهور

وأالانفعاليةحالتهمعلى-غبارأولقاحلحبوبيتعرضون

المرضىكانإذاماعلىأيضايعتمدوقد.الطقستغير

واحدفىفالزيادة.مجهدونأنهمأوآخربمرضمصمابين

حدودمستوىتحفضقدالعواملهذهمنأكثرأو

تحسسية.نوبةلإحداثكافيةبدرجةللمريضالحساممية

منأكثرأوواحدفيالنقصفإنالاخر،الجانبوعلى

الحساسيةحدودرفعإلىيؤديقدالعواملهذه

النوبة.احتمالاتوانخفاض

وعلاجبتشخيصالححساسيةاختصاصييقوموعندما

فييضبعأنعليهينبغى،الحساسيةحالاتمنحالةأي

فىتسهمقدالتىالمريضعلىالمؤترةالقوىكلالاعتبار

أصوأ!وراءالسببمعرفةفىالأسلوبهذاويساعد.حالته

حالاتفيأطحساسيةالدقيقالعلاجيستغرقهاالتيالمدة

.كثيرة

منكاملشفاءهناكلي!.والعلاجالتشخيص

تحسسيمرضأعراضتجنبالناسيستطعوقد.المرض

منوبالرغم،يسببهالذيالمستأرجبتجنبوذلك،معين

.المادةلهذهحساسينيظلونفإنهما،ذلك

الحساسية،فيالتحكمالممكنمناخر،جانبوعلى

كما،النوباتوخطورةحدوثمعدليقلأنيمكنحيث

الحالاتمعظمفيالعلاجابتدأوإذا.المضاعفاتممعيم!-ت

أسسعلىواستمر،الأولىالأعراضعلىأخعرفابمجرد

حالةوفى.طيبةعلاجيةنتائجإلىيؤديهذافإن،مشضمة

ميلهامنأكترالأسوأإلىتميلفإنها،الحساسيةعلاجعدم

اللأحسن.إلى

بدنئا،فحصاالمريضالطيبيفحصالأمر،بادئوفى

.المرضأعراضخلالمنتحسسيمرضوجودويشخص

المستأرجاتعلىللتعرفدقيقةجلديةاختباراتوتستخدم

المسببةالموادأكثرالطبيبويحقن.المرضسببتأشا

مناطقفيوذلكمباشرةالجلدتحتشيوعا،للحساسية

المريضعندحساسيةتسببالتىالموادوتؤدي.متفرقة

هذاويسبب.الحقنموضعفيخفيفوتورمالجلدأ،حمرار

.تزولما،سرعانالخفيفةالمتاعببعضالإجراء

اختبارنتائجالحساسيةاختصاصىيقارن،ذلكبعد

ولا.الطبىوتاريخهللمريضالبدنيالفحصبنتائجالجلد

تفيدولكنها،مؤكدةإجاباتدائماالجلداختباراتتعطي

التشخيصفىيساعد.المستأرجاتعلىللتعرفكدلائل

الأنفيالخاطمنعيناتوفحصالدماختباراتأيضا

للمريض.

بوساطةالغذائيةالحساسيةعلىالشعرفيمكنولا

بالحساسيةالإصابةيسببالغذاءكانإداالجلداختبارات

هذهمنوللتأكد.الهضمعمليةحلالتغيرهلعدفقط

الذيالغذاءالطبيبيضمعالغذاء،يسببهاالتيالحساممية

الحساسيةاختصاصيويوصى.المراقبةتحتالمريضيتناوله

الإصابةتسببماغالئاالتيالأطعمةكلتناولبتجنب

المريض.وجباتفيإدراجهاوعدمعام،لوجهبالحساسية

حدثوإذا.الأعراضتخفيفإلىالإجراءهذايؤديقد

وإدماجهاالأطعمةتلكإلىبالعودةالطبيبيوصىذلك

عنمختلفوقتفيمنهاكل،المريضوجباتضمن

يتناولأنبعداخرىمرةالحساسيةانطهلقتوإذاالاخر.

لديهيكونأنيحتملفإنه،الأطعمةهذهأحدالشخص

.الطعاملهذاحساسية

إلىتؤديالتىالموادأوالمادةعلىأتحعرفاوبعد

المريضيتجنبهاأنالضروريمنفإنه،بالحمساسيةالإصابةا

كانتإذاتماماسهلاالأمرهذايصبحوقد.الإم!طنلقدر

.الحيواناتمنلنوعشعراأوالشيكولاتةمثلطعاما،المادة

فإن،عشبمنلذوراأوالمنزلغبارالمستأرجكانإذاأما

تجنبه.محاولةفىبالغةصعوبةيجدقدالشخص



347ثابتبنحسان

قدالطبيبفإنالمستأرج،تجنبإمكانيةعدمحالةوفي

هذهوتشمل.الأعراضلتخفيفأدويةالمريضيعطى

جداالشديدةالحالاتوفي.الهستامينمضاداتالأدوية

الإستيرويدات.استعماليفضل

إزالةأوالحساسيةإنقاصاسمعليهيطلقعلاجيفيد

التنفسى،الجهازحساسيةأنماطبعضفيالحساسية

التحسسىالأنفوالتهابالقشوحمىالربووبخاصة

وجهعلىالحساسيةإنقاصعلاجويستهدف.الدائم

ويحقنالمضاد.والجسمالمستأرجبينالتفاعلالتخصيص

وآاللقاححبوبمنالصغرمتناهيةبجرعةالمريض!الطيب

،الحالاتمعظموفي.منتظمةبصفةاخرمستأرجأي

يحقنثمتقريبا،شهرينلمدةأسبوعياالمريفمرتينيحقن

كميةمنالطبيبويزيد.ذلكبعدالأسبوعفيواحدةمرة

اسمعليهايطلقجرعةإلىيصلأنإلىتدريجياالمستأرج

الحالةهذهفىالحقناتوتسبب.الاستمراريةالجرعة

!ديماوهذاالمستأرجات،معمضادةأجسامتكوين

طليقةتتركالتي،المستأرجاتمعضئيلتفاعلإلىبدوره

للحساسية.المضادةالعاديةالأجساممعاتحادبدون

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الهستامينمضادالربوالإستيرويد

الحيويةالمضاداتالشرىالإكزيما

الصداعالقشحمى

م(.674-؟هـ،54-؟)ثابتبنحسان

الثمعراءمن،الأنصاريالمنذربنثابتبنحسان

الخزرجقبيلةإلىينتميعلي!،الرسولوشاعرالخضرمين،

جهةمننسبهيتصل.المشهورةاليمنقبائلإحدى،الأزدية

بطونمنمشهوربطنوهمالنجار،بنمالكببنىأبيه

وموهبةوالحعسبالنسبعراقةلحساناجتمعوقد.الخزرج

أبوهوكان.عدبالنيأخوالالنجاربنيمنفهوالشعربم

قومهسادةمنالأنصاريحرامبنالمنذربنثابت

الأوسبينحكماكانفقدالمنذر،جدهأما،وأشرافهم

أيامهم.أشهرمنيوموهو،سميحةيوموالخزبىج

أختبلوقيلحنيس،بنخالدبنتالفريعةوامه

الإسلامأدركتأنهاحجرابنوذكر،ابنتهلاخالد

وقد،عبدالرحمنوأبوالوليد،أبووكنيته.وبايعتفأسلمت

فيعاماستينعاشإنهيقالحيث،المعمرينمنعد

سنتيفيالدارسونواختلف.الإسلامفىومثلهاالجاهلية

ووفاته.ميلاده

مياههابوفرةعرفتالتييثربفىونشأحسانولد

أليمنمنوالخزرجالأوسإليهاهاجروقدوديانها.وكثرة

ثم،الزمنمنلفترةوئامفيوعاشا.مأربسدانهياربعد

ذلكبعدتحولتسر19بعضبينبمعاركبينهماالنزاعبدأ

شعروفي،الجاهليةحروبأشهرمنهيحروبإلى

الأوسصراعمنالأخيرةالأيامبعضإلىإشارةحسان

فعليااشتراكهيفيدماالرواياتفييردلمأنهإلا،والخزرج

حتىالقبيلتينبينقائمةالعداوةوظلت.الحروبتلكفي

الأمصأعداءبينفألفالمدينةإلىعدبالرسولهاجر

باسموعرفواإخوانا،اللهبنعمةفأصبحواششاتهموجمع

الذبياني،النابغةالجاهليةشعراءمنحسانوأدركالأنع!ار.

وكلاهما،شعرهمنوأنشدهماقيس،بنميمونوالأعشى

علىيفدالجاهليةفيحسانوكانشاعر.إنك:لهقال

جوائزهم.وينال،بشعرهويمدحهم،الشامفيالغساسنة

الغساسنةعندأثيراظلثابتبنحسانأنالرواياتوتذكر

إسلاموكان.إسلامهبعدحتىوعطاياهمجوائزهمينال

اختارهوقد،المدينةإلىعدبالرسولهجرةبعدحسان

عنهينافح،شماعرهليكونالأنصارشعراءبينمنالرسول

خيربهاوقام،المهمةبهذهحساننهضوقد.دعوتهوعن

.قيام

بحسامه،عقيطالنبىعنيدافعأنحسانفاتولئن

عق!اللهرسولمعيشهدلمأنهعلىالرواياتتجمع،حيث

فقد،بلسانهيناصرهأنلهأتيحفقد،مشاهدهمنشيئا

منيهجوهمنعلىويرديمدحهشاعرهليكونأختاره

اللهرمسولوكان.المسلمينأعراضويحمي،قريششعراء

بروحأيده)اللهم:قولهبمثللهويدعوذلكعلىيحثهعله!

المسلمين؟نفوسفيخاصةمنزلةوشعرهولحسان(.القدس

كثير-سلامابنذكركما-وهوبارعا،شاعراكانفقد

أهلأشعرأنهعلىوالنقادالرواةاتفقوقد.جيدهالشعر

قاطبة.اليمنأشعروأنهعصرهفيالمدر

التىهمزيته!هت!الكريمالرسولفيقممائدهأشهرومن

قوله:ومنهامكةفتحيومالمشركينبهاخاطب

اعتمرناعناتعرضوافإما

الغطاءوانكشفالفتحوكان

يوملجلادفاصبرواوالا

يشاءمنفيهاللهيعز

فينااللهأمينوجبريل

كفاءلهليسالقدل!وروح

عبداأرسلتقداللهوقال

ابءنفعإنالحقيقول

صدقوهفقوموابهشهدت

ولانشاءلانقومفقلتم

جنداسيرتقداللهوقال

اللقاءعرضتهاالأنصارهم

:الحارثبنسفيانلأبىفيهاويقول
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عنىسفيانأباأبلغألا

هواءنخثمجوففأنت

عنهفأجبتمحمداهجوت

الجزاغذاكفياللهوعند

وعرضييووالدهأبىفإن

وقاءمنكممحمدلعرض

بكفءلهولستأتهجوه

الفداغلخيركمافشركما

-؟هـ،86منةلعد؟-)النعمانبنحسان

أخسانى،االأزدياعديلنأضعمانابنحسانم(.507

أ!سياسةاأ!رجاصقائد(.)الغساسنةغسانملوكأبناءمن

باطعر!الإسلاميةاأ!توحاتافيالمشهورينمن.والحرب

أدتهرضى،بالحصاأبنعمرأكرمه.الإسلاميالعربي

وكط.الأمينبالشيخلقب.أميةبنوبعدهومنعنه،

عاملاعين.!مفيانأبيبنمعاويةزمن)تولس(إفريقية

نكبعندما.مروانبنعبدالملكأياممصرعلى

منكانالتىالمتكررةإفريقيةانتفاضاتفىالمسلمون

البلويقيسبنزهيربعدهومننافعبنعقبةضحاياها

نأمنهوطلبوامروانبنبعبدالملكأشرافهااتصل،وجيشه

سنةأضعمانابنحسانأجهمإفبعث،عدوهممنيؤمنهم

أربع!ترأسعلىأجهاإفزحف،ل!صاءتهم،596هـ،76

مقر-قرطاخفتحأسهتمحتىمعاركخاضمجاهد.ألف

حامياتفدمر،تائتقدمهثمودمرها،-الرومحامية

ومضى.ولاجةوبنزرتصطفورةعنالمدافعةالروم

وأ)دهيناالكاهنةتقودهمكانتالذينالبربرلمحارلة

،الأوراسجبلفيقاعدتهامنينفاق(دهياينت

معركةودارت،للقائهكبيراجيشاالكاهنةوحشدت

أفضلمنثمابنوأسرت،الكاهنةفيهاانتصرتطاحخة

فتمكن،إضافيةبقواتعبدالملكوأمده.حسانرجال

فالتقى،عدوهعنعسكريةمعلوماتعلىالحصولمن

بمقتلانتهترهيبةمعركةرحىودارتبالكاهنة،

حسانتالغ.الكاهنةبئراسمحم!!موضعفى،الكاهنة

ببناءواهتمبالقيروانوأقام.إفريقيةأخضعحتىتقدمه

البربروأقبل.الإسلامنشرعلىفعملالمجتفالجديد؟

العمرانية،بالحركةواهتم.سياستهلحسنالإسلامعلى

هـ،84مشةمسجدهابناءوجدد،تولسبناءفطور

بحريةقاعدةوأقامالود!ةوولىالدواوينودون،م307

الاتصالمعاودةمنالرومليمنعالبحريةونظمالسفنلبناء

واعتزل.فارسألف35ومعهالشامإلىعادثم.بإفريقية

وتوجه.عبدالملكبنالوليدعهدأولفيالإداريةالأعمال

بها.فتوفيغازيا،الرومأرضإلى

)التوزبنظام،لإسلاميادلاقتصااان!:.لحسيةا

(.المحتسب)حطةالأندلسفيالإسلا!هالحضارةاضادل(بمشا

-أ161هـ،)557-616الأبياريالحسنأبو

عليبنإسماعيلبنعليالحسنأبوأم(.921

منعلماكان.مالكيأصولىفقيه،الأدياريالصحهاجي

علىالعلماءبعضيفضلهالعلومشمتىفيلارعاالأعلام

العلم.!ذاشئوهو،الأصولفيالرازيأعحرا

الفقه،أصولفىا!لعاليلأبيالبرهانشرحكتبهمن

الإبء؟فيالضاليمنحىفيهينحوأرزياالنجاةسفينة

التبصرةفيهجمعالذيمخلوفصتابعلىت!ضملة

يونحر.3تالأوالجامع

أبوالحسن.،الأشعريانظر:.الألت!عريالحسنأبو

الحسن.أبو،الآمديانظر:.الامديالحسنأبو

م(.642728-أهـ،01)21-البصريالحسن

منيسارأبوه.البصريالحسنأبيبنالحسنسعيدأبو

خيرةوأمهالأنصاريثابتبنزيدمولىوكادميسانأهل

بقيتالسنتينبالمدينةولدكل!سد.النبىزوجةسلمةأممولاة

.بالبصرةوتوفيالقرىواديفىنشأرعمرخلافةمن

أطلقوحيثما.البنيةمتينشمديداأجصرةاأحماأجم!كان

الشرعكتبفىمنهالمرادأنعرفقيدبلاالحس!اسم

وحبرالبصرةأهلوإمامتابعيوهو.البصريالحسنأعلموا

.النساكالشجعانالفقهاءالعلماءأحدوهو.زمنهفىالأمة

منهم.وسمعالصحابةمنكثيرةجماعةلقى

فكان،القلوبفىهيبتهوعظمتالبصرةسكن

الحقفىيخافلاوينهاهمفيأمرهمالولاةعلىيدخل

قائلا:البصريالحسنالغزاليالإماموصف.لائملومة

الأنبياء،بكلامكلاماالناسأشبهالبصريالحسنكان

الفصاحة،فىغايةوكان.الصحابةمنهدياوأقربهما

الثقفييوسفبنمإلحجاجوله،فيهمنالحكمةتتدفق

.أذاهمنسلمقدومواق!

أئمةمنعطاءبنوواصلعبيدبنعمروعليهتحرج

الحديثفيعمدته.منهمواحدايعدونهولهذا،المعتزلة

فيهومذهبه،زهدهإلىيرجعشهرتهوأكثر،مالكالإمام

،الاخرةعلىوالإقبالالدنياعنالإعراضعلىيقوم

النارعذابمنخوفاالمصيرفىوالتفكرالنفص!ومحاسبة

وكلحقيرالجنةدوننعيمفكل،الجنةثوابفيوطمعا

فيالبصريالمذهبمؤ!س!والحسنيسير.الناردونبلاء

العبديلقىحتىوالتخويفالخوفعلىالقائمالزهد،

المعا!ىمنالعبديقترفهمماوالبكاءالحزنوعلى،الأمن
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سيردومامنهفرطفيماتفكرهويوصلهنفسهتصفوحتى

واليقين.الإيمانعليه

بنعمرعلىردهمنهالممائرةكلماتوللبصري

ابتليتقدإني:إليهوكتبالخلافةولىعندماعبدالعزيز

الحسن:فأجابه.عليهيعينوننىأعواناليفانظرالأمربهذا

فلاالاخرةأبناءوأما،تريدهمفلاالدنياأبناء)أما

قوله:أيضاالسائرةكلماتهومن(.باللهفاستعن،يريدونك

وقوله:ولد(.ولابأهليشغلهلمبعبدخيرااللهأراد)إذا

يرىفلابيتهمنالإنسانيخرجأنالتواضعشرط)من

مودةتشترالاأيضا:وقال(.عليهالفضللهرأىإلاأحدا

السائرةكلماتهومنواحد(.رجلبعداوةرجلألف

خرجالو:فقال؟منافقبالبصرةهلسئلعندماقولهأيضا

لاستوحشت(.منهاالمنافقون

تكلمفإذاكالأسير،يجلسجلصرإذاالحسنوكان

شديدكانلأنهالنار،إلىبهامررجل،كلامكلامهكان

.وحدهلهخلقتقدالناركأن،العقابمنوالخوفالورع

الحسنالمهدبى،انظر:.المهلبيأحمدبنالحسن

أحمد.بن

بنحسن،اليمنىانظر:اليمئى.أحمدبنحسن

أحمد.

أبو،بطالابنانظر:.بطالبن،الحسنأبو

الحسن.

.الوراقحامدابنان!ر:حامد.بنالحسن

الحسن.أبوسعيد،ابنانظر:سعيد.بنالحسنأبو

م(.067-624هـ،05-)3عليبنالحسن

بنهاشمبنعبدالمطلببنطالبأبيبنعليبنالحسن

سبطأبومحمد.السيد،الإمام،الهاشمىالقرشيعبدمناف

عليطافيوريحانة،أقيأهلشبابوسيد،يه!سولاللهرسول

سيداوالحسين)الحسنعله!:اللهرسولقال.وشبيهه

صحيححديث:وقال.الترمذيرواه(الجنةأهلشباب

منريحانتايهماوالحسينالحسن)إن:!يوقال.حسن

بنتعنهاالدهرضىفاطمةأمه.مذيوالىريافيرواهالدنيا(

المدينةفىولد.وأولهمأولادهاأكبروهو!سط،اللهرصل

في:وقيل،الهجرةمنالثالثةالسنةشعبانشهرفىالمنورة

يومعنهوعق،الحسنلجطالنبيسماهرمضانها.نصف

شعرهبزنةيتصدقأنوأمرشعرهوحلق،بكبشسابعه

فضة.

اللهرسول)رأيت:الحسنفيقالجحيفةأبيعن

ومسدم.البحاريرواه(يشبههعلىبنالحسنوكانض!؟ي!

:فقالعليط،اللهرسولجاء،الحسنولدلما:قالعلىوعن

هو)بل:قالحربا.:قلتماسميتموه؟(؟ابني)أروني

حسن.سسادليأحمدأخرجه(يثلحداوذكر،...حسن

عف!اللهرسولرأيب:عازببنالبراءقال.مناقبه

رواهفطخبه(.أحبهإني)اللهم:يقول،عاتقهعلىوالحسن

.البخاري

الم:قالأنهعنهاللهرضيمالكبنأنسعنوروي

رواهعلى(بنالحسشمناللهبرسولأشبهأحدمنهميكن

علىظ!ولاللهرسولرأيت:قالبكرةأبيوعن.البحاري

سيد،هذاابنى)إن:يقولوهوجنبهإلىوالحسنالمنبر

.البخاريرواه(المسلمينمنفئتينيديهعلىاللهيصلح

رزيناعاقلاجميلاوسيفامميداالحسنال!مامكان

فصيحا،الشأنكبيرمحتشما،ورعاديناخيراممدحاجوادا

وبديهة.منطقاالناسأحسنمن

إنهوقيل.وأمهأبيهوعنأحاديثجدهعنحفظوقد

المدينةمنأغلبهافيرأجلايسير،مرةعشرةخمسحج

معه.تقاد(الإبل)خيارونجائبه،مكةإلى

وأبوبكروالقاسم،وطلحةوزيدالحسن.أبناؤه

عنه".اللهرضىالحصينعمهمبكربلا?"قتلوا،وعبدالله

،ويعقوب،ومحمد،والحسين،وعبدالرحمنوعمرو،

يعقبولم.الحسنأولادمنالذكورفهؤلاء،وإسماعيل

فللحسنوزيد.الحسن،الأولينالرجلينسوىمنهم

فلازيد،بنالحسنوهوأبنولزيدأعقبوا،أولادخمسة

نفيسة،السيدةوالدوهوالمديخة،إمرةولي.منهإلالهعقب

،وإسحاقوزيد،،وإبراهيم،وعبدالله،وإسماعيل،والقاسم

عنهم.اللهرضيوعلى

سنةأبيهمقتلبعدبالخلافةبويع.وتنازلهخلافته

إحدىسنةالأولربيعشهرإلىبالكوفةأقامهـ.04

لمحاربةالشامإلىبالمسيرالعراقأهلعليهوأشار.وأربعين

الجيشانوتقارب،معهبمنفزحف،لممفيانأبيبنمعاوية

يستشعرولمالأنبار،بناحيةمسكن:لهيقالموضعفي

وتسيلالمسلمونيقتتلأنوهالهمعه،بمنالثقةالحسن

ورضي،للصلحشروطايشترطمعاويةإلىفكتب،دماؤهم

لمعاويةالامروسلم،الخلافةمننفسهالحسنفخلع،معاوية

عامالعامهذاوسمي.م661هـ،41سنةالمقدسبيتفي

فيه.المسلمينكلمةلاجتماعالجماعة

نأإلى،أقامحيث،المدينةإلىالحسنانصرف.وفاته

ودامتمسموما،ماتإنهوقيل،الخمسيندونوهوتوفي

الله:خاتمهنقشوكان.أياموخمسةأشهرستةخلافته

.المنورةالمدينةبالبقئفيدفن.أستعينوبهأكبر
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فاطمة،طالبأبيبنعليعثةمر،محمدأيضا:انظر

علي.بنالحسينالزهراء؟

الحسن،مقلةابنانظر:.مقلةبنعليبنالحسن

على.بن

أبو،القابسيابنانظر:القابسى.بنالحسنأبو

الحسن.

أبوالقصار،ابنانظر:الفصار.بنالحسنأبو

الحسن.

أبو،القطانابنانظر:.القطانبنالحسنأبو

الحسن.

انفر:.الإصطخريمحمدبنالحسن

أحمد.بنالحسن،الإصطخري

.نواسأبوانظر:هالن.بنالحسن

أبو،يونسابنانظر:يوس!.بنالحسنأبو

الحسن.

ام(.949أ-609أهـ،936)1324البناحسن

مؤمس!.اسماعاتيالبناعبدالرحمنبنأحمدبنحسن

والإسلامى.العربيوالعالمبمصرالمسلمينالإخوانحركة

إلىأسرتهمعونزحالشيخكفربمحافظةفوهبلدةفيولد

أربعا!بنااحسرقضى.أجحيرةابمحافظةالمحموديةبلدة

الثانيةحتىالثامنةسنمنالدينيةالرشادمدرسةفىمشوات

انخرط.زهرانمحمدبالشيخبالغاتأثراتأثرحيث،عشرة

عاموبحلول.المحليةالإصلاحيةالجمعياتبعضفيالبنا

حيثبدمنهور،المعلمينبمدرسةالبناالتحقام،029

الحصافيةالطريقةفىلانخراطهالتصوفمبادئعلىتعرف

الشاذلية.

،أم239عاموفى

داربمدرسةالبناالتحق

-لا*-حركاحيث،أغاهرةباالعلياالعلوم

..ءص7عامالدبلومعلىحصل

-.باحدىوعينأم.279

ءير!!بمدينةالابتدائيةالمدارس

"كاخء-هذهومن.الإسماعيلية

+!تأسيسالبناأعلن،المدينة

ء*ءءس!.المسلمينالإخوانجماعة

البناحسنبتأ!ميصالبناحسنقام

الصحفيةالمقالاتطريقعنالمسلمينالإخوانجماعة

الأثرأكبروأسلوبهلشخصيتهوكان،الشخصيةوالمقابلات

فيبالغادوراأدتالتىالمسلمينالإخوانجماعةتنظجمفي

العربيةالسياسيةالحياةثم،المصريةالسياسيةالحياة

أكثرمنالمسلمينالإخوانحركةتعتبر.الإسلاميةا

العالم.مستوىعليوانتشارأتنظيماالإسلاميةتالمنففا

فىمهمادوراوأدىالسياسيةالنشاطاتمنب!ضيرأ!هنااقام

السياسىالنظامضدالوقوفوفى،المصريةأعسياسةاتوجيه

الإخوانانظر:.أم949فبراير21فياغتيلثم،آنذاك

العربية.السياسيةالأحزاب؟المسلمون

.(-ام929،أهـ-)348الثانيالحسن

الملكوالدهخلف.أم619عاممنابتداءالمغربملك

المغربشهدت،الحسنقيادةوتحت.الخامسمحمد

والاجتماعيةالاقتصاديةالنواحى!سلفىشاملةنهضة

وغيرها.أضعليميةزا

المغربفيودرس،الرباطفيأخانياالحسنوأسد

العامالقانونفيالعلياالدراساتدبلومنالحيثوفرنسا

معالحمايةسلطاتنفته.أم519عامبوردوجامعةمن

يخايرفىمدغشقرإلىثمكورسيكاإلىأسرتهأفرادباقى

والدهجانبإلىشارك،المنفىمنعودتهبعد.أم459

عامجرتالتيالاستقلالأجلمنالمفاوضاتفى

العامةللأركانقائداالالعمتقلالبعدعين.أم569

الثانيالحسنالملك



يوليوفىللعهدوليانصبثم،الملكيةالمسلحةللقوات

.أم579

استقلالها،ودعمالبلادتوحيدعلىالحسنالملكعمل

عامإيفنيوسيديأم589عامطرفايةفاسترجع

مكنتهالتيام،759عامالخفسراءالمسيرةنظمأم.969

وضمهماالذهبوواديالحمراءالساقيةأستعادةمن

المغربيةللمملكةدستورأولوضع،عهدهوفى.للمغرب

0791أعوامفيالدستوروعدل،أم629ديسمبرفي

.ام699و2991و7291و

الشمللمأجلمنكبيرةجهودالحسنللملك

قمةمؤتمرأولترأسفقد.والإفريقيوالعربيالإسلامي

الأقصىالمصجدإحراقبعدالإسلاميالمؤتمرلمنظمة

القدسللجنةرئيساوانتخبأم،969عامالمحتلةبالقدس

وترأس.أم979عامالإسلاميالمؤتمرمنظمةمنالمنبثقة

بالمغربعقدتالتيالعربيةالقمةمؤتمراتمنعددا

قمةمؤتمراتعقدعلىوعمل.خارجهأخرىفىوشارك

لخمسةأبالثانىالحسنوالملك.ببلادهإفريقيةفرنسية

أبناء.

.المغربأيضا:انظر

أبو،الجرجانيانظر:.الجرجالىالحسنأبو

الحسن.

أم(.481ا-هـ،436)084-886جلبيحسن

الفناري.الدينبشمسيلقبشاهمحمدبنجلبىحسن

،الرومببلادونشأولدمفسر.أصولي،المذهبحنفىفقيه

انتقلخسرو.وملاطوسوملاالدينقمرملاعلىوتتلمذ

حجرابنتلامذةعلىالبخاريصحيحوقرأمصر،إلى

التدريس.وتولىبلادهإلىعادثمالعسقلاني

؟الأصولفيالتلويحعلىحاشية:مصنفاتهمن

البلاغة؟علومفىالمطول،التلخيصشرحعلىحاشية

ببروسا.توفي.البيضاويتفسيرعلىحاشية

أبوالزغوانى،ان!:الزعوالي.الحسنأبو

الحسن.

حسن.،الساعاتيانظر:.الساعاثيحسن

الأخفت!،انظر:.الأخمشسعيدالحسنأبو

سعيد.

صعب،حسن.انظر:صعب.حسن

حسن.ظاظا،انو:ظاظا.حسن
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عبدحسن،الترابيانظر:الثرايي.اللهعيدحسن

الله.

سعيد.أبو،السكريانظر:.العدكيالحسن

الحسن.أبو،العجلىانظر:.العجليالحسنأبو

حسن.العطار،انظر:العطار.حسن

انظر:الأخدش.سليمانبنعليالحسنأبو

على.،الأخفش

.(-ام189،اهـ-337)لور.علي،حسن

لجمهوريةرئيساأصبحمحام،عليحسنمحمدنور

فيترينيدادفينورولد.أم879عامفيوتوباجوترينيدأد

عامترينيدادفيالأوليتعليمهوتلقى.مسلمةألممرة

كندا،فيتورونتوجامعةفيودرسأم،479أ-439

،ام089عاموفي.القانونفيشهادةعلىحصلحيث

محكمةفىوقبلبلندنالعلياالمحكمةفيمحامياتأهل

فيعلىحسنوعملنفعسها.السنةفيوتوباجوترينيداد

نأقبل،ام539حتىأم489عاممنخاصةمؤسسة

حكوميةقانونيةمناصبعدةفيعملقاضيا.يصبح

المحكمةفيقاضياعينعندماام669عامحتىمختلفة

تقاعدهحتىام789عامومنوتوباجو.ترينيدادفيالعليا

العلياالاستئنافمحكمةفىقاضياكان،أم859عامفي

وتوباجو.لترينيداد

الحسن.أبوالكرخى،انظر:.الكرحيالحسنأبو

أبو،الماورديانظر:.الماورديالحسنأبو

الحسن.

الحسن.أبو،المغربيانو:.المغربىالحسنأبو

الحسن.أبو،المقدسيانظر:.المقدسيالحسنأبو

الحسن.أبو،الندويانظر:.الئدويالحسنأبو

الحسن.أبو،الهرويانظر:.الهرويالحسنأبو

الإفريقي.ليوانظر:.الورانالحسن

أبواللكنوي،انظر:اللكئوي.الحسئاتأبو

.الحسنات

حسني.،مباركانظر:.مباركحسدى
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الحسني.عمادميرانظر:.عمادميرالحسئي،

حسنين،مخلوفانظر:مخلو!.محملىحسلين

محمد.

اللوني!ضرالطيور،أنواعأحدالدهبيالحسون

الأوروبىالحسونأضحديدباويشبه،ريشهفيالأصفر

آسيا.غربىوحسونوالأمريكى

زممتصاره)مبتور(مثلموذيلهتقريبا،سمأ4طولهيبلغ

هـهرهعائلةإلىتنتمىالتىبالحبوبيتغذى،مدببحاد

رقطبون.والأالشيخوزهرةالشوكذاتفيهابما،الرديع

آسياغربىوحسونالذهبىأوروباحسونيمتاز

وأليضأسودجناحيهولونأحمر،قناعذوفوجهه،بجماله

ش!ولعلىتموجيةبحركاتالحسونويطيروأصفر،

أصفراءا!أالحموأأتفههرو،الحلباتتسمىصغيرةجماعات
بمناطة!مرورهاأثناءبوضوحالجناح!تعلىالموجودة

نغماتمنمنهمقطعكليتأل!،رخيموتغريده.مضيئة

الأشجار،افررعل!تعشهأرزهبىاالحسونيبني.رنانة

ش!ساعلىمعاوتفقعم!البيضمنأزواجعدةويضع

.مستعمرة

دىالشتاءفصماوروبىالأالذهبيالحسونيقضى

منكثيراا!حتوطنوقد،المتوسطالبحروحولأسبانيا

ويعتبر.ونيوزيلنداوأمشراليا،،الأرجنتينمث!!البلدان

الفراولةببذوريتغذىالأنهمؤذيةآفةنيوزيلندافيالحسون

الناضجة.

فقطأصفرالأمري!شالذهبيالحسونذكرلونيكون

أيامباقىمخفهراأصفرأ!نهيكونبينما،الصيفخلال

واضحةسوداءقلنسوةوله،أنثاهالدكرريشيشبه.السنة

فىيتكاثرالأبيض!.الاللونمخطهطانأسودانوجناحان

أ!لاياتاوكندافيوجودهوي!ضر،الصيف!فصلأواخر

.المتحدة

المغرد.العصفور:أيضاال!

حسونة.الخالقعبدانظر:.الخالقعبدحسوئة،

أدعابلاعبة؟م(.؟-؟هـ،)؟-بولمرقةحسيبة

للمسافاتالجريسباقاتفىتفوقتجزائريةقوى

تصبحأنإلىالوصولفىونجحت.والطويلةالمتوسطة

أولفهى.والأوليمبىالعالمىالمستويينعلىرياضيةبطلة

الأولالمركزحققتعندماعالميبلقبتفوزعربيةامرأة

لطولةفيالذهبيةبالميداليةوفازتأم005محباقفي

فىأم199عامأقيمتالتيالقوىلألعابالثالثةأس!االعا

قدرهزمناسجلتحيتباليابانكيوطو

أمريكافيعليهعثرالأمريكيالذهبيالح!ئون

وباجا،فلوريداإلىكداحمولىمىقدىم،الشمحالية

خ.أسم3الحسمطولثاليفورليا.بولاية

-!نم!-ارورركر/،

*فى!

فىوهيالبطولةطريقحسيبةبدأت.دقائق21210.4

السروالترتديوهىالجزائرفيعمرهامنعشرةالخامسة

ومشكلاتصعوباتتعانيأنهاورغم.الطويلالرياضي

بلادها،فىكاملةبحريةالتدريبفيانتظامهادونتحول
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وتحقق،الرياضيةالانتصاراتمنالكثيرتحرزأنهاإلا

وتفوز،الجريسباقاتفيالمتقدمةالمراكزمنالعديد

فازتفقد،المتميزةالرياضيالتفوقميدالياتمنبالكثير

الحاديةالمتوسطالبحرألعابدورةفيذهبيفنبميداليتين

حينماباليونانأثينافيام199عامأقيمتالتيعشرة

لمسافةالجريممباقيمنكلفىالأولالمركزحققت

ومسافة،دقيقة2271.2قدرهزمناسجلتحيثم008

دقائق.4لأ..178قدرهزمناسجلتحيثام005

وفازتأمء..جريسباقفىالأولالمركزوحققت

والعشرينالخامسةالأوليمبيةالدورةفيالذهبيةبالميدالية

حيثأم299عاملأممبانيابرشلونةفيأقيمتالتي

،أم399عاموفي.دقائق.04.553قدرهزمناسجلت

حققتحينماذهبية:متنوعةميدالياتبثلاثفازت

سعجل!حيثم008لمسافةجريسباقفيالأولالمركز

المركزحققتحينماوفضية،دقيقة2..8630قدرهزمنا

زمناسجلتحيثام005لمسافةجريسباقفىالثاني

المتوسطالبحرألعابدورةفىدقائق90.11.4قدره

حينماوبرونزية،ناربونفيأقيمتالتىعشرةالثانية

مأ005مسافةجريسباقفيالثالثألىممزحققت

بطولةفيدقائق2/40.4!قدرهزمناسجلتحيث

شتوتحارتفيأقيمتالتيالقوىلألعابالرابعةالعالم

م0051جريسباقفيالأولالمركزوحققتبألمانيا.

السابعةالعالمكأسبطولةفيالذهبيةبالميداليةوفازت

سجلتحيثأم499عامببريطانيالندنفيأقيمتالتي

فيالأولالمركزوحققتدقائق50210/4قدرهزمنا

بطولةفيالذهبيةبالميداليةوفازتأم005جريمسباق

غوتبرغفيأقيمتالتيالقوىلألعابالخامسةالعالم

قدرهزمناسجلتحيثأم599عامبالسويد

للاعبيالسنويالعالميالترتيبوفي.دقائق4).2!42

جريلسباقالاولالمركزحسيبةحققتالقوىألعاب

قدرهبزمنأم299عامفيامء..مسافة

عامنفسهللسباقالثانيوالمركزدقائق،3ءهو03

دقائق.00.00.4قدرهبزمنأم199

.(-ام359،أهـ-)4ء3الأولحسين

طلالبنحسينالملكولد.الهاشميةالأردنيةالمملكةملك

للمملكةالسابقالملكطلالوالدهوكان.بالأردنبعمان

وبالمملكة،الأردنيةبالمملكةوتدريبهتعليمهتلقى.الأردنية

العقودخلالالسياسيةوبالحنكةبالهدوءعرف.المتحدة

الماضية.الثلاثة

.أم529عامالأردنعلىملكاحسينالملكأصبح

فىتتابعتالتيالحرجةالفترةخلالبحكمةبلادهوقاد

الإقليمية،والتكتلات،العسكريةألانقلاباتخلالهاالمنطقة

السياسية.الاتحاهاتوتعددت

ملكحسينالملكتوليبعد.الداخليةسياسته

الأمنتحققداخليةسياسةانتهاجعلىعمل،الأردن

الأمنتحقيقعلىحسينالملكعملوقدلمواطنيهوالرفاهية

علىالاعتمادسياسةفانتهج،لبلادهالغذائيالاقتصادي

.الذات

علاقاتهبتقويةحسينالملكاهتم.الخارجيةالسياسة

الغربيينمعمرنةسياسةعلىوالمحافظة،العربجيرانهمع

حتىلإسرائيلعسكريايتعرضولمخاصةوالإنجليزعامط

عامالسموعقريةبتدميرالأردنعلىبالاعتداءبدأت

العربيةالدولمعيشتركأنالطبيعيمنوكان.أم669

تلككلفتوقد.أم679عامإسرأئيلضدحربهافي

تحيممنتمكنتإسرائيللأنكثيراالأردنالحرب

الضفةباحتلالوقامت،الأردنيالملكيالجويالسلاح

الغربية.

الأردنبينهاشمياتحادأقيم،الخمسينياتأواخرفي

الملكورأسهالمصريةالسوريةالوحدةقيامبعد،والعراق

.العراقملكالثانىفيصل

حسينالملكبهقامالذيالاتحادهذايستمرولم

الحكمأنهىالذيالعراقيالانقلاببسببفيصلوالملك

.العراقفيالملكي

أعقبتالتىالعديدةالمشكلاتحسينالملكوواجه

بحكمة.،اللأحداثتلك

الأولحسين
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علىحسينالملكحافظ.اليومحسينالملك

السياسيةالمشكلاترغ!االبلادكلمعوديةعلاقات

بمرورأم399عامأواسطفيالأردناحتفل.الدائمة

الخبرةذويمنأصبحوقد.الأردنتوليهعلىسنةأربعين

علىالتغلبمنمام!صهوهذا،السياسيبالعملالطويلة

منكثيرفىذاتيامكتفئاوجعلهبلدهفقرمشكلة

علىالعرأقعدوانبعدأم199عامففي.الجوانب

الحدودالجنسياتشتىمنالناسآلافعبر،الكويت

الأردنوتحملهم.العراقومنالكويتمنفارينالأردنية

حسينالملكوكان.المعقدةمشكلاتهمحلفيوأسهم

أخربيةاا!فةواغزةقطاعفيالذاتىالحكملقياممهدقد

الأردناعنإدارئاوالقطاعالضفةانفصالأعلنعندما

.أم889عام

الممد!ةعنحسينالملكوقعام،499أكتوبرفى

الأردنوأصبحت،إسرائيلمعسلاممعاهدةالأردنية

معسلاممعاهدةوقعتالتيمصربعدالثانيةالدولة

تبادلتم،أم499نوفمبروفى.ام979عامإسرائيل

السفراء،مستوىعلىالبلدينبينالدبلوماسيالتمثيل

ملموسة.بصورةالعلاقاتتطبيعوجرى

حسين.أحمد،ايتانظر:أحمد.آيتحسين

الحسين.أبو،البصريانظر:.البصريالحسينأبو

أبو،جميعابنانظر:.جميعبنالحسينأبو

الحسين.

م(.068-625هـ،61-)4عليبنالحسين

بنهاشمبنعبدالمطلببنطالبأبيبنعليبنالحسين

أبوعبدالله،السيد،الإمام،الهاشميالقرشي،منافعبد

وريحانةا!،أهلىلثبابولمي!،ظلأتا!4رسصل!مبط

سيداوالحسين)الحسنظ!س!:الرسولعنرويزوم!.النبي

وأمه.وحمسهصححهيسادبالزمديرواهالجضه(أهلشباب

ظفيوهوعثةب،اللهر!سولبنتعنهااللهرضيفاطمة

أوللادها.

السنةفىشعبانمنالخامسفيالمنورةبالمدينةولد

يومعنهوعق،الحسينصو؟يدالنبىسماه،للهجرةالرابعة

شعرهبزنةيتصدقأنوأمرشعرهوحلق،بكبشسابعه

جاءالحسنولد"لما:قالعنهاللهر!يعليوعنفضة.

قلت:؟سميتموهماابنىأروني:فقالووئداللهرسول

:قالالحسينولدفلماحسن،هوبل:قالحربا،سميته

هوبل:قالحربا،سميتهقلتسميموه؟ماابنىأرونى

حس!.بإسنادأحمدرواه"حسين

والصلاةالصومكثيرفاضلاالحسينكان.مناقبه

وعشرينخمممئاحجوقيلىالخير،وأفعالأ!سدقةواوالحج

وأبويه،،جدهعنوحدث.رجليهعلىيمشىوهوحجة

وفاطمة،عليولداهعنهوحدث،وطائفةعمر،وصهره

لسانطلاقةمنالخطابةملكةأوتيوقدكثير.وخلق

نفسهوأخذإيماء،وجمالصوتوغنةبيانوحسن

فهابهعامةالناسورعايةأسرتهرعايةفىالوقاربسصت

منلرجلفوصفهالمهابةهذهعنهمعاويةوعرف.الناس

مسجددخلت)إذا:فقالالمدينةإلىذاهبقري!ر

رؤوسهمعلىكأنقومفيهاحلقةفرأي!عثدصداللهرسول

أنصافإلىمؤتزراعبداللهأبيحلقةفتلكأ!ير،11

علمهعنالكثيرةالرواياتالناستداولوقد(.ساقيه

ووفائهالمتوارثةوشجاعتهالموهوبةوفصاحتهاخزيرا

الآدابفىسنةبعدهلمنالحس!تسنوقد.وفروسيته

حقهلهيرعىأنإليهووكلفيه،نشأالذيبالبيتتليق

فضلهعلىفهو،،وتوقيرهمهابتهالناسعلىويوجب

الحسنرأيإلىيستمعكان،وشجاعتهوذكائه

الخالفة.أوبالمراجعةولايسوؤه

كثيرةرواياتوردت.لهعدبالرسولومحبةففله

النبيإلىهبطملكا)إن:حذيفةماروىومنها،ذلكتذكر

ربه،استأذن،الليلةهذهقبلقطالأرضإلىيهبطلما!!ء

سيدالحسينأنويبشره!ءالنبىعلىيسلماأدشج!!،عز

أحمدرواه(الجنةنساءسيدةفاطمةزأن،الجنةأهلشباب

.مدى:ا!

الذيالأكبرعليبمهمالحسينأولاد.وأحفادهأبناؤه

كثير-عددوذريته-العابدينزينوعلي،أبيهمعقتل

الحسنالعابدينلزينفولديعقبا.ولم،وعبداللهوجعفر،

وزيد،،وعبداللهالباقر،ومحمد،صغيرينماتاوالحسين

وعبدالرحمن،،يعقبولمالأوسطومحمد،وعليوعمر،

ئعقب.ولموالقاسمالصغير،وحسين

يزيد،ابنهوخلفه،سفيانأبيبنمعاويةماتلما.مقتله

منجماعةفيمكةإلىورحل،مبايعتهعنالحس!تتخلف

أشياعهالكوفةإلىودعاهأشهرا،فيهافأقام،أصحابه

بالخلافة،يبايعوهأنعلىفيها،(قبلهمنوأخيهأبيه)وأشياع

الأمويين.علىللوثوبمتهيئحيشفيأنهماإليهوكتبوا

ونحووذراريهونسائهمواليهفيمكةمنوخرج،فأجالهم

جيشاإليهفوجهبسفرهيزيدوعلم.رجالهمنالثمانين

قتالفنشب(،الكوفةقرب-)بالعراقكربلاءفياعترضه

المحرممنالعاشرالجمعةيومفيإثرهعلىالحسينقتلعنيف

هـ.61عام

فاطمة،طالبأبىبنعليعلط؟محمدأيضا:انظر

على.بنالحسنالزهراء،
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،أهـ-)341داتوكعون،بنحسين

منالفترةفيماليزيوزراءرئيسثالث(.-أم229

.أم819إلى7691

أيضاوجدهوالدهوكانجوهور،مدينةفىداتوكولد

فيتعليمهداتوكتلقىوقدجوهور.وزراءرؤساءمن

بعدالتحقثمبهرو،جوهورمنطقةفيالإنجليزيةالكلية

،أم429عاموفيالهند.فيعسكريةبأكاديميةذلك

الأوسطالشرقمنطقةفىوعملالهنديبالجيمقالتحق

البريطانيةبالقواتالتحق.الثانيةالعالميةالحربخلال

عامفياليابانىألاحتلالمنالملايوتحريرفىليشارك

.أم459

دوراجعفربنداتوعونووالدهداتوكمنكلأدىوقد

.إم)يو.الملايوفىالمتحدةالقوميةالمنظمةتكوينفيمهما

بتكوينبريطانيااقتراحعارضاوقد.أم649عامأو(.إن

الملايومنيجعلأنشأنهمنكانالذيالملايواتحاد

للمنظمةرئيساجعفرعونوأصبح.بريطانيةمستعمرة

فيها.الشبابوقائدالعامأمينهاوداتوكالمتحدةالقومية

بسببالمنظمةمنكلاهمااستقالأم،ء9أعاموفي

لندنإلىحسينسافر.المتبعةالسياساتفيخلافات

المحاكمفىمحامياليعملهناكمنوعاد،القانونلدرأسة

.ام689عامفيالمنظمةإلىجديدمنانضمكماالعليا،

منعدداشغلكما،البرلمانفيعضؤاانتخابهتم

،أم769إلىأم739منالفترةوفي.الوزاريةالمناصب

تونتوفيوعندما.الرزاقعبدتونالوزراءشئيسنائباعمل

للوزراء.رئيساحسبنأصبح،أم769عامفيالرزاقعبد

أبوالنقور،ابنانظر:الئقور.بنالحسينأبو

الحسين.

حسين.الشريفانظر:الشريما.،حسين

حسين.صدامانظر:.صدام،حسين

الحسين.أبوالصوفى،ان!:.الصولمحيالحسينأبو

-9188أهـ،393-)7013طه،حسين

قريةفيولد،مصريومفكرأديب،حسينطهام(.739

فيبالعمىأصيبوقدالمنيا.محافظةقرىإحدىالكيلو

إلىسافرثم،القرآنفحفظالقريةكتابدخل.صغره

بهيدرسوظل،ام209عامبالأزهروالتحق،القاهرة

مأ809عامالمصريةبالجامعةبعدهاالتحقسنواتست

حيثأم419عامحتىأخرىسنواتستفيهاودرس

رسالةأولوكانتالعلاء،أبيذكرىعنبرسالتهتقدم

الجامعةفيللدكتوراه

فرنسا،إلىسافر.المصرية

الفرنسيالأدبدرلرحيث

الفرنسية،:واللغات

عادثم.واللاتينيةواليونانية

عادثم؟فترةفأقاممصرإلى

جامعةإلىأخرىمرة

علىحصلحيثباريس

،أم169عامالليسانس

حسينطهعنبأطرو!والدكتوراه

ليتولىالقاهرةإلىبعدهاوعاد.ام719عامخلدونابن

انتقلثم(،والروماني)اليونانيالقديمالتاريخمادةتدريس

تدريستولىحيث،أم259عامالرسميةالجامعةإلى

عضواكانكماالمعارفوزيرمنصبشغل.العربىالأدب

.بالقاهرةالعربيةاللغةلمجمعورئيسا

فيمؤلفاعشرينتحاوزتبمؤلفاتالعربيةالمكتبةأثرى

هذهأهمومن.والثقافيةوالنقديةالأدبيةالمجالاتمختلف

أثاروقدام()279الجاهليالأدبفىكتابهالمؤلفات

سيرتهمنيرويهبماالأيامكتابهثم،وفكريةعلميةمعركة

الحبأشمهرها:منالتيرواياتهعنفضلاهذا،الذاتية

السيرةحسينطهعالجكما.الكرواندعاء؟الضائع

فيكتبوكذلكالسيرةهامشعلىكتابهفيالنبوية

تناولهبجانبمصرفيالثقافةمستقبلفيالثقافةقضايا

حديثمنالأربعاء؟حديثفيأصشعراءاأعلاممنلعدد

فيالعلاءأبيمعبمالمتنبيمع:دراساتهأماوالتر.الشعر

النقديةالدراساتأعمقفمنوشوقىحافظ،سجنه

.المجالهذافىالباكرة

منثرةبجوانبحسينطهمؤلفاتأحاطتوقد

وأخرىبالقصصتارةفيهيستعينبأسلوبوكتبت،المعرفة

أسلوبهأتسمحتىبالتكرارثالثةومرةوالتشويقبالسرد

الممتنع.السهلبظاهرة

العربيةالثقافةتاريخفىبارزةعلامةحسينطهويعد

.المعاصرة

في-؟أهـ،05حدودفي-؟)المعلمحسين

،العوذي،ذكوانبنالحسينأبوعبداللهم(.767حدود

عنحدث.الثقاتأحد،الحجةالحافظ،المؤدب،البصري

شعيب،بنوعمرو،رباحأبىبنوعطاء،بريدةبنعبدالله

،المباركوابن،طهمانبنإبراهيم:عنهوحدث.وطائفة

وكثيروالنسائي،الرازيأبوحاتموثقة.وكثيرونوغندر،

من،العلموافرالقدر،كبيركان:الذهبيوقال.الناسمن

الحديث.أئمةكبار
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.شاهشرفابنانظر:.الإستراباديالحسيئي

-؟هـ،أ435-؟)الدينبدر،الحسيئي

بنيوسفبنمحمدالشيخالأكبرالمحدثأم(.359

المراكشي.المغرليعبدالملكبنعبدالوهاببنعبدالرحمن

رحل،المصريةالبحيرةمديريةمنبيبانبقريةوالدهولد

إلىنسبهويرجع.دمشقونزلسوريا،إلىثممراكعش،إلى

طالب.أبيبنعلىبنالحسن

أ!همحيح!تافحفظ،بدمشقبدرالدينالشيخولد

يألىهـ!صان.الختلفةالإسلاميةالعلومودرسبأسانيدهما،

التصنيف!.فىيرغبولاالافتاء

سوريا،فىأغرنسىاالاحتلالعلىالثورةقامتعندما

منمتنقلا،السوريةالمدنيطوفالدينبدرالشيخكان

للثورةزعيماف!!انالجهاد،علىحاثا،أخرىإلىبلدة

المجاهدين.والثائرين

دارفىوالتربيةوالتوجيهبالتدريسوقتهيقضىكان

تقئاحانزالنسر.قبةتحتأميةبنيجامعوفي،الحديث

غزارةمناشعمعلى،تلاميذهإلىالفتوىيحيلسخيا،

جمالوكأنور-العثمانيةالجيوش!أغوادوصاياوجه.علمه

:!صيرد،صعيرةك!!فيالقهبرعايةفيهايوصيهموأترابهما،

اسذمة.اأه!طإيذاءعنوالنهي

حس!!أسشري!با!اعترف،أعرليةاالثورةالشيخدعم

اتهامورفض،بالشامالعربقضيةعنللدفاعوكيلا

ورفضالفرنسيينوقاوم.الدولةعلىبالخروجلهالأتراك

نأوأعلن،دمشقإلىوصلحينماغوروالجنرالمقابلة

عنالساسيثنيأنوحاول،فرضالفرنسيينضدالجهاد

الناسليعجئسوريامحافظاتوطاف.لهمالضرائبدفع

محافظاتكلالثورةعمتأنتلبثولمالفرنسي!ت،ضد

.الأوضاعتهدئةالفرنسيينطلبالشيخورفضمعوريا،

اهـ،593-131)4أمينالحاج،الحسيني

وط!ىزعيمالحسينيأم!تالحاجأم(.6918759

القديمةالقدسأحياءأحدالواد،محلةفيولد.فلسطيخي

والفرنسية.والفارسيةالتركيةاللغاتوتعلم،القرانوحفظ

أعلنتعندماالقدسإلىعادالأزهر.فيدراصعتهوأكمل

الحرليةبالمدرسةالتحقحيثالأولىالعالميةالحرب

.بإسلامبول

وانضم،الدردنيلفيوحارب،الحربيةالكليةفيتخرج

العالميةالحربإبانحسينالشريفبزعامةالعربيالحيمشإلى

اتفاقيةعلىبناءتركيا،عنالعربا!عتقلالأجلمنإلأولى

القدسثورةفيشاليك.والحلفاح!حسينالشريفبينأبرمت

وحوكمعليهوقبضالإنجليز.ضدأم012هـ،أ!33عام

عشر!لمدةالشاقةبالأشغال

إلىتسللول!صهسنوات

فلسط!تإلىعادثمسوريا،

مأ129هـ،أ034عام

هربرتتعيينإثرعلى

ساميامندوباصموئي!

وانتخب،بفلسطيننئابريصاأ

فرئيساالمقدسلبيتمفتيا

الحسينيأمينالحاجالإسلاميأطمجلس

!مياسةعارض.الأعلىا

السياسةأساسكانتأضياأصيهودياأغومىاا!ط!ا

عامالعراقثورةفياشترك.بفلسص!تأ-هـيطاليةا

عامالإسلامىالمؤتمرترأس.أم929هـ،ا348

.أم319أهـ،035

وأوائلالثلاثينياتفيالعربزعماءطليعةفيأص!ت

العالم.فيالمسلمينالزعماءأهمومن،الأربعينياتا

القضيةلشرحالعال!امنمختلفةأنحاءفيوتجوا!

الفلسطهينية.

عامعليهالقبضإلقاءالبريطانيةأسسلطاتاأتحاو

إلىففر،الثورةعلىالتحريضبتهمةاأ37!ح!،1356

الثانيةالعالميةالحربلشوبقبيلأ!راقاإلىثم،اجمان

عامالكيلانىعالىرشيدثورةفيمهمادوراأدىحيت

ثمإيرانإلىالفرارإلىبعدهاواضو،أم149هـ،أ036

اعتقل.الثانيةالعالميةالحربأثناءوبرلينوروماصرنساإلى

الحلفاء،جيوشقبلمنالثانيةالعالميةالحربنهايةفي

ثم،أم469اهـ،366مشةمصرإلىالهربمنوتم!س

وأصدرلبنانفىأقام.العربيةالعلياالهيئةوترأس،لبنانإلى

نأإلىدائمجهادفيوظل،فلسطيناسمهاشهريةمجلة

.لبيروتتوفي

أهـ،332أ-)271الدينشهابالحسشي،

الحسينييوسفبنأحمدلنأحمدأم(.419-أ485

المذهب.شافعي،أصولي،شقيهأسدين.ابشهابالملقب

علومفيمشاركةولهبالفقهعني.بالقاهرةووفاتهمولده

أم886هـ،ا303!منةالمحاكمأنشئتولما.شمتى

اللجانبعضأعضاءمنفكانونبغالمحاماة!هنةمارس

نونية.القا

زكاةحكمبيانفيالمشتاقبهجة:مصخفاتهمن

الباحثإعلام،الإنسانتكوينأصلفىالبيان؟الأوراق

صلاةحكمعنالستاركشفبمالخبائثأمبقبح

الاجتهادفيالسديدالرأيتحفةبالأحجاربمالمستجمر

ذلك.وغير،الأصولفيوالتقليد،
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هـ،ا836-5231)لقادرعبدا،الحسيني

بنموسىبنعبدالقادرموسىأبوام(.7091-489

فيالدينعلومدرس.بالقدسونشأولد.الحسينىكاظم

.القاهرةفىالأمريكيةالجامعةإلىوالدهأرسلهثم،طفولته

حفلحضورمنكبيرحشدأماممنهاتخرجهيومووقف

نأليشرفا"ليس:يقولوهو،شهادتهفمزق،التخرج

المكمهيونيةيباركونالذينالقومجامعةشهادةأحمل

منشهادةعلىالحصولفرحةولاتسعدنيويحمونها،

مكانوغادرللتبشير"،وقاعدةللاستعماروكرهيجامعة

الجهاد.ميدانإلىعائداالحفل

يقودخرجحين،ناريطلقإثروالدهاستشهد

سنة،اليهوديةالبريطانيةالمشاريععلىاحتجاجمظاهرة

قيادةعبءعبدالقادرأبنهفأخذ.ام339هـ،ا352

فيأ!ى!اا!مرورةللهيئةالظبعةالمقدسالجهادقوات

أيقنعندماالجبالإلىبالخروجرجالهوأمر،فلسطين

هجومأولوقاد.العلنيةالثورةلانطلاقالمناسبةباللحظة

غربيشمال-سوربكبي!فيالبريطانيةالثكنةضد

فلسطينوالتهبت،ام369أهـ،355عام-القدس

.الثورةبنار

هجماتمنهاوقاد،لعملياتهقاعدةريتبيرمنجعل

ديسوأبووساريسكارموعينوقالونيةبتيرعلىظافرة

جيشهوأنزل-القدسقضاءفي-والعيسويةوصوباوقطنة

مكانكلفيموجعةضرباتواليهودبالبريطانبن

لحم،ببيتالخضرمعركةفيبجراحوأصيب.بفلسطين

فيالمجاهدونأفلحولكن.أسعرهمنالإنجليزوتمكن

جيشوافقوهنا.للعلاجدمشقإلىوحملهاختطافه

عندماالإنجليز.طلبهاالتيالهدنةعلىالمقدسالجهاد

استئنافوقررالجهاد،ميدانإلىعادعبدالقادرشفي

منالثورةوأشعلالإنجليز،خداعلهتبينأنبعدالجهاد

الخليلفينعيمبنيمعركةمعاركهأبرزمنوكانجديد.

بالغة،بجراحفيهاأصيبالتيأم389أهـ،357عام

مستشفىفىإسعافهعلىالبريطانيالطبيبزملاؤهوأرغم

العراقإلىدمشقوغادردمشقإلىحملوهثم،الخليل

الحربية.بالكليةمدرساوعمل،ام939هـ،أ358عام

عامبالعراقالكيلانيعاليرشميدثورةاندلعتوعندما

أربعةزهاءواعتقلفيها،ساهمام،149هـ،أ036

لشرحالحسعوديةالعربيةالمملكةإلىذهبثم.أعوام

الفلسطنية.القضية

حيثأم،479هـ،أ376عامالقاهرةإلىوذهب

ودخل،السريةالكتائبونظما!لقدسالجهادجيشأ!ف

خاض،التقسيمقرارصدوروبعد،نفسهالعامفيفلسطين

مليونبنصفالسعوديةتبرعت.البريطانيينضدمعارك

السلاحمنبكمياتالمجاهدينمدوقررت،مصريجنيه

جمعمنلبنانفيالمسلمينأحدوتمكنوالذخائر،

بىشاشا،أ7وهبندقية785بلجيكامنواشترىالتبرعات

لجنةلتدخلالمقديع!،الجهادجيشإلىذلكيصلولم

وتحويل(العسكرية)اللجنةدمشقفيالعربيةالجامعة

اللجنةإقناعفيعبدالقادروفشللمصلحتها،المساعدات

تلأحتلالعلىوصمم،بالخيانةفاتهمهمقواتهبدعم

إخوانهمعاستشهادهإلىذلكأدىولوالقسطل

إلىوتوجه.حيويبطريقالقسطلتلويتحكم.المجاهدين

اليدويةالقنابلسوىرجالهأيديفيوليسالقسطل

استشهدولكنهالنصر،لهتحققذلكومع،الخفيفةوالبنادق

المعركة.في

الأربعةالأنواعمنواحدةالطبيعيةالحشائش

الأخرىالثلاثةوالأنواع،الطبيعيةالنباتاتمنالرئيمسية

أكثروتقعوالتندرا.،القصيرةالصحراءوأشجارالغابة:هى

وأصحراواتأوجافةأراضبينالطيعيةالحشائشأراضي

الطيعيةالحشائشأراضيوبعض.بالغاباتمغطاةأراض

رطب.مناخفىتقع

السهوبا-هىالثلاثةالحشائشأراضيأنواع

ذاتالبراري2-الشجرمنالخاليالسهل)استبس(

الحشائشذاتألاممتوائيةالسافانا3-الطويلةالحشائش

فىجافةشبهحشائشإلىسهوبكلمةتشير.الخشنة

شرقمنطقةالمعروفةالسهوبوتشمل،العالمأرجاءجميع

أمريكاشماليوسهول)سابقا(،السوفييتيوالاتحادأوروبا

فىفيلدومنطقةالأرجنتينفيالجافةبامباومنطقةالكبرى

تجمعاتوتبدوقصيرةالحشائمث!وتكونإفريقيا.جنوب

الرطبةالمناطقفيأما.الجافةالسهوبمناطقفيمنتشرة

المسافاتبينهاوتتقاربأطولبشكلتنموالحشائعقفإن

البامبا.انظر:أكثر.

وغالبا.رطبمناخفيطبيعيةحشائشأراضىالبراري

الكبيرةالبراريوتمكلابات.الغاباتمنرقعفيماتبدو

شرقفيبامبامنطقةوفي،الأمريكيالغربيالوسطفي

وتحتويومنشوريا.)المجر(هنغارياحوضيوفي،الارجنتين

الشتاءفيجاففصلعلىالا!شوائيةالسافانامناطق

فياللانوسمنطقةتشملوهي،الصيففيمطيروفمول

والسودان،البرازيلجنوبىفيالكامبوسومنطقةفنزويلا،

السافانا.انظر:إفريقيا.في

رعيفيالطيعيةالعالمحشاشمنالكثيرويستخدم

اراضىوتستخدم.والأليفةالبريةالحيواناتمنكل

الزراعة.فيأيضاالطبيعيةالحشاش

.النبات؟المرعى؟الحيوان:أيضاانظر



الكدكويوحشائش358

الطبيعيةالحشائش

مختلفةألواعمنواحدة

الطبيعية.النماتاتمن

الصورةفىوالحشائش

البراريحشائشمن

الحشائشتنموحيث

الطويلة.

التىالإنريقيةالحشائقمننوعالكيكويوحشائش

إفريقيا.بشرقكينيافىالكيكويومقاطعةباسمس!يت

إفريقياأنحاءفيالفلاحينبينالالممتخدامشائعوهو

الماشيةلرعييصلحنباتلأنهوأسترالياالاستوائية

منلأنهالاستخدامشائعوهو،الصيفىالجفافويتحمل

النباتاتوتبزغ.العاممدارعلىالخضرةدائمةالنباتات

السيقانمنأوالتربةتحتالموجودةالجذورمنالحديثة

عقدةكلعندمنهاينبثقالتيالتربةسطحفوقالزاحفة

أواخرفىالختفيةأزهارهالنباتعلىوتظهرجديد.جذر

النباتاتأوراقطولويبلغ.الصيفأوأئلأوالربيع

متناسقاالكيكويومنظرويكون.سم25حواليالمنفردة

وتستخدم.الحدائقحولمنتشروهوالمستخدامه،عند

الجافةالتربةترابطعلىتعملوسيلةالكيكويوحشائش

التصحر.ومقاومة

الكريمالقرآنسورمنالحشرسورة.سورةالحشر،

.والخمسونالتاسعةالشريفالمصحففيترتيبها.المدنية

لقولهالحشرتسميتهاجاءت.ايةوعشرونأربعآياتهاعدد

منالكتابأهلمنكفرواالذينأخرجالذيهو):تعالى

.2الجر:الحشر!د!ولديارهم

الذيالرئيسىوالمحور،المدنيةالسورمنالحشرسورة

الذياليهودوهمالنضير،بنىغزوةهوحولهتدور

المدينةعنفأجلاهمضو!ش!،الرسولمعالعهدنقضوا

.المنورة

كلهفالكون،وتمجيدهاللهبتنزيهالكريمةالسورةابتدأت

بوحدانيةشاهدوجماد،،ونباتوحيوان،إنسانمنفيهبما

قدرته،اثاربعضالسورةذكرتثم.وجلالهوقدرتهالله

فيهكانوامامع،ديارهممناليهودبإجلاء،عزتهومظاهر

الفيءموضوعاسمورةتناولتثم.والقلاعالحصونمن

منالحكمةووضحت،وأحكامهشروطهفبينتوالغنيمة

رسولأصحابالسورةوتناولتبالفقراء.الفىءتخصيص

الأشرارالمنافقينالسورةوذكرتالعاطر.بالثناءعثبكرالله

أسوألهموضربت،الإسلامضدمإليهودتحالفواالذين

الذي،الرهيباليومذلكبتذكرالمؤمنينووعظت.الأمثال

.مالولاجاهفيهيفيدولا،نسبولاحسبفيهينفعلا

العليا،وصفاته،الحسنىاللهأسماءبذكرالسورةوختمت

النقص.صفاتعنوبتنزيهه

القرانآيات)ترتيبالكريمالقران:أيضاانظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

)الحياةالحشرةانظر:.الاجتماعيةالحشرات

النملة.بمالنحلة،الحيوانالأمرية(،

علممنرئيسيفرعالحشراتعلم.عكلم،الحشرات

المتخصصونويسمى.الحشراتبدراسةيختصالحيوان

الحيواناتيدرسونوهم،الحشراتعلماءالعلمهذافي

والعناكبوالسوسالقرادمثل،العلمبهذاالصلةذات

مننوعالحشراتوهذه(،وأربعينأربعة)أموالحريم!



تطورلقد.المفصليالحيوانأنظر:.المفصليةالحيوانات

عشرالثامنالقرنخمسينياتبعدسريعاالحشراتعلم

لينيوسكارولوسالسويسريالنباتاتعالمأوجدعندما

انظر:وتسميتها.والحيواناتالنباتاتلتصنيفمفيدانظافا

.الحشرة؟كارولوس،لينيوس

الحشراتعلماءيبحث.الحشراتعالميدرسماذا

وتاريخوالتطور،الأعضاء،وظائفوعلم،التشريحفي

الحشراتوتصنيفالبنيةوعلم،والسلوك،الحياة

منمعروفنوع000.85وهناك.المفصليةوالحيوانات

وتعتبر.ملايينعشرةهوالمقدرالعددلكن،الحشرأت

والنسيج،الطعامفيللإنسانرئيسيامنافعساالحشرات

الفساد-بمفردها-تسببوالجرادالجنادبمثلفحشرات

.عامكلالزراعيةالمحاصيلمنلكثير

علممجالفييعملونالحشراتعلماءمعظم

الحشراتبعلمأيضاويسمى،الاقتصاديالحشرات

تسببالتيالحشريةالافاتيدرسونحيث،التطبيقي

والأبنيةالخزونةوالمنتجات،الزينةوأشجارألمحاصيلفساد

ويدرس.والحيوانالإنسانبصحةيتصلشيءكلفسادأو

يجمعحشراتعالم

تسببالتيالطفيليات

الملاريا.

935علم،اتلحشرا

للطعامالحشريةالافاتالزراعيةالحشراتعلماء

.الأخشابآفاتالغابةحشراتعلماءويدرس.والنسيج

الطبحشراتوعلماءالطبيةالحشراتعلماءويسعى

المرضتسببالتيالحشراتخطرمنللتقليلالبيطري

الافاتأعدادمنالعلماءخفضحيث،والحيوانللإنسان

زراعيةضوابطتتضمن،مختلفةضوابطخلالمنالحشرية

وبعضالبعوضعليهايتكاثرالتيالمستنقعاتتجفيفمثل

الحشريةالمبيداتاستعمالمثلكيميائيةوضوابط،الذباب

التيالحيواناتالمشخداممثلبيولوجيةوضوابط،والمنفرات

مفيداالحشراتمنالعديدويعتبر.الحشريةبالافاتتتغذى

كذلك،ثمينةخيوطاتعطيالحريردودةفمثلا:للإنسان

أنواعايلقحبلفقطوالشمعالعحسللايعطنافهو،النحل

حشرةمثلالحشراتبعضوتتغذى.النباتاتمنعديدة

الحشرية.بالافاتأخرىوحشراتوالدعسوقةالسرعوف

الأنواعتلكحمايةإلىأيضاالحشراتعلماءويسعى

أعدادها.وزيادةالمساعدة

،دامسوامر؟الحشريالمبيدبمالحشرة:أيضاانظر

.جان

/\ \

-كأ!،قيلأاء!،ء



الحشرة036

الحدفهرة

النحلأمثلتهاومن.أرجل!ستلهصغيرحيوانالحشرة

والنملواليراعاتوالخنافعروالصراصيروالزناليروالنمل

المنزليالذبابوكذلك.والعثات)الأرضة(الأبيض

والقملوالجنادبالسكرولاحسةوالبعوضواليعاسيب

تمتدأنويمكن.والبراغيثالعصويةوالحشراتوالجداجد

ذلك.منأكثرإلىالقائمة

مننوعمليونمنأكتروسمواالعلماءصنف!وقد

تقريبا.المليوننحوبينهامنالحشراتتمثل،الحيوانات

000.7بينمايكتشفونالعلماءفإنذلكإلىوإضافة

وأكثر.عامكلالحشراتمنجديدنوع00.01و.

غمدية:لرتبةالتابعةهيالعددحيثمنالحشرات

والسوسالخنافستضمالتىالمجموعةوهيالأجنحة

الحيواناتمنأنواعثلاثةكلمنواحدنوعويشمي

غالبيةأنالعلماح!ويرجح.المجموعةتلكإلىاليومالمعروفة

التىالأنواعوبخاصةبعد،تكتشفلمالحشراتأنواع

تصلوربما.الرطبةالدافئةالمداريةالغاباتمناطقفىتعيش



ى!*قليلةساعاتأوأياممنالحترةعمريمتد.الحشراتعمرمدى

سعصحالةفيأكترأرسة05إلىالممو!كتملمايوذبا!حالة

عاممنلاقلتعيشالحمتمراتمعظمولكىالابيضالمململكات

حما-7ء---.-!لاا-حد-ى

.نوعملايينعشرةمنأكثرإلىالحشراتأنواعقائمة

فيوبخاصةالطبيعيةالبيئاتفيالجاريللدمارونتيجة

نوعيومياينقرضأنالمحتملفمن،المطيرةالغاباتمناطق

أكثريكونوربما،الحيواناتومنالنباتاتمنمعروفغير

أنواعمنيومياتنقرضالتيالحيواناتأنواعنصفمن

.الحشرات

كوكبعلىتقريبامكانكلفيالحشراتتعيعش

إلىالرطبةالساخنةالمداريةالأدغالمنبداية،الأرض

الجبالقمبمأعاليفيتعيمشكما،الباردةالقطبيةالمناطق

منادنىمستوىفيالصحارىوفيبالجليدالمغطاة

فيالكهوففىتوجدأنويمكنالبحر.سطحمستوى

هيوالمحيطاتالسماء.أعاليفيمحلقةاوالأرضأعماق

أعدادبهاتوجدالتيالأرضيةالكرةعلىالوحيدةالأماكن

.الحشراتمنقليلة

361الحشرة

الأرضعلىعاشتقدالحشراتأنعلىبرهنتالحشراتأحافير

فيالموضحالمتححرواليسموب.سنةمليون004عنيقللامامنذ

نحوعمرهيبلغ،حجمهنصف!بمحو(اليمين)علىالعلياالصورة

مشة.مليون015

مثالوخير،الحيواناتأحملمنتجعلهاالحشراتلبعضالبهيةالألوان

جزيرةفيعليهاعثرالتي5(أدنا)الصورةالمدغشقريةالعتةذلكعلى

إفريقيا.ساحلمنالشرقيالجنوبإلىالواقعةمدعشقر

!ح!!"3!*جم!ء!!!أ

منمعينةأنواعمعدأئمصراعفىوالإنسان

الفتاكة،الأمراضإليهوتنقلتضايقهالتيالحشرات

والمستأنسة،الداجنةوحيواناتهمحاصيلهوتهاجم

ممتلكاته.وتدمرغذاءهوتأكلمساكنهكذلكوتهاجم

،للإنسانعظيحةفوأئدالحشراتتقدم،ذلكرغمولكن

المحاصيل،ذلكفيبماالزهور،منالكثيرتلقحفهي

غذاءوتكون،الأخرىوالمنتجاتبالعسلوتمده

وفى.الأخرىالحيواناتمنولكثيروالطيورللأسماك

كلمنهااختفتلومنعدمةتكونربماالحياةفإن،الحقيقة

.الحشرات

تشمفهي.للدهشةإثارةالحيواناتأكثرالحشراتوتعد

كما،بأقدامهبعضهايتذوقبينمااستشعارها،بقرونأساسا

تغطيشعيراتطريقعنالحشرأتمنكثيريسمع

علىأوأرجلهافىآذانلديهاحشراتوهناكأجسامها.



الحشرة362

بعضهاولكن،أصواتللحشراتوليحم!جمسمها.جوانب

كيلومترمنأكثربعدعلىسماعهايمكنضوضاء،يحدث

ثقوبعبرتتنفسولكنها،رئاتللحشراتوليس.ونصف

أيةالحشراتأجعضوليستجسمها.جانبيعلىموجودة

كثيرولدىأكثر.أوعيونخمسلبعضهايكونبينما،عيون

لنملةيمكنإذبحجمها،قورنتإذاكبيرةقوةالحشراتمن

ذلكقارناوإذا.مرةبخمسينوزنهامنأثقلحملاترنجعأن

يرفعأنعليهيتعينالحالةهذهففيكجم،08وزنهبشخص

ويستطئ.بأسنانهمتريةونصفأطنانثلاثةمنأكثر

دمانسانذأكقارنافإذا،سم35لمسافةيقفزأنالبرغوث

.م02.تعادلمسافةالقفزعليهأنذلكفمعنى

معروفةحشراتمجموعة

الاجنحةعديماترتة

)كويمولا(-

نرالقاد!قيخر

مرة02ة

)تايانورا(الذيلهدلاترتجة

.+ص-ءثط9إفي.!إأ1ص!ا-..،-.

الس!ولاحسة

الفحيلالححم

ايعالبرتة

لسرمارا

الطييميالححم-يريرع

)أ:د:سا،(اض!اد

ا!عىااخح!سقيلأأقل

تماما،الإنسانبهيقومبماالحشراتمنكثيريقوم

ماتحترفالحشراتومن.والمساكنالجسوريشيدمافمنها

والتمريضوالجنديةوالحرأسةالورقيةوالصناعاتالنجارة

ومنهاالعبيد،مايستعبدومنها،بالشراكوالصيدوالقنص

معبعضهطاحنةحروبفيمايدخلومنها.اللصوص

بعض.

مثلالحيواناتبعضأنالناسمنكثيريعتقد

منوالقراد،والقملرجل،المائةوذوات،العناكب

عنكثيراتختلفالحيواناتتلكولكن.الحشرات

للحشراتبينما،أرجلثمانيمثلافللعناكب.الحشرات

بينما،رئيسيينقسمينإلىالعنكبوتجسموينقسم.ست

)أرثوبترا(الأجنحةمشمماترتة



الحشراتولمعظم.رئيسيةأقسامثلاثةللحشرةيكون

ذلك.العناكبتملكلابينمااستشعار،وقرونأجنحة

عامة.ناحيةمنالحشراتموضوعالمقالةهذهتناق!

للحشراتكانتلماذا:التاليينالسؤالينعنتجيبكما

الحيوانيةالمجاميعأكبركانتولماذا؟الناسلدىكبيرةأهمية

بيناولئعةوالعاداتالتراكيبتصفكما؟الإطلاقعلى

بينها.فيماتقريبالهاحدلاالتيوالاختلافاتانحرات

الحشراتعالم

الأرضكوكبعلىظهرتقدالحشراتأنيعتقد

كافحتولقدسنة.مليون004عنيقللامامنذ

معروفةحشراتمجموعة

)ايسوبترا(الأجنحةمتساويةرتة

)الأرضة(الأديضالنمل

!رات3مكمرة

363لحشرةا

دون-تقريبا-الطويلةالزمنيةالحقبتلكعبرالحضرات

الزمانذلكعبرتميزتوقدالبقاء.أجلمن،توقف

فلقد،المتباينةالحياةوطرقالجسميةالأشكالمنبالكثير

تقريبا.الحياةظروفكلتحتللعيشنفسهاكيفت

البقاء،أجلمنكفاحهافيالباهرالنجاحلهاوتحقق

بينمنالوحيدةإنهاعنها:يقالماغالباأنهحتى

التحكمفيالإنسانتنافسالتىالأخرىالحيةالكائنات

اللأرض.كوكبفي

بقيةأضعافأربعةالحشراتأنواعمنالانويوجد

العددناحيةمنأما.مجتمعةالأخرىالحيواناتأنواع

نأالعلماءيقدرحيث،مذهلعددفإنهللحشرأتالكلي

)هومويتراالأحنحةمتجانساترتبة

ءح!يهح

!حئ!حميهي!جمد"

الصدفيةالحفرة

مرات5مكرة

النباتقملة

الطميعيالحمصمرات9مكرة

وثلثمرةمكرة

)د*سمابترا(لأجنحةاجلديةرتبة

الأدلىلمة

الطميىلالححم
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،الأرضمن2كما6.2مساحةفيالحشراتعددمتوسط

.الأرضكوكبعلىانبشركلعدديعادل

مننوعمليوننحوالحشراتعلماءصنفوقد

تبعاوذلكرتبا،تسمىرئيسيةمجموعاتفيالحشرات

ك!!فمثلأ.الأخرىاوالخواص!العامةالجسملخواص

:ك!،الأجنحةقشريةرتبةت!صنوالعتاتالفراشات

الحشراترتصإن.الأجنحةغمديةرتبةتكونالخنافس

بالمعنونالحدولفيموضحةرتبةكلوخصائصالختلفة

المقالة.هذهفىالحشراترتب

أكثرعلىالحشراتعالميحتوي.الحشراتتنوع

فروعامانجدونادرا.العالمفىوروعةجمالآالحيوانات

معروفةحشراتمجموعة

تنوعمنالحشراتلدىمالهاالحيوانيةالمملكةمنأخرى

والشكل.واللونالحجمفىمتميز

مليمترأتستةمنأقلالحشراتمعظموطول

طولهايبلغإذ،الأجنحةشمعريةالقزمةالخنافسوأصغرها

إبرةثقبعبربسهولةتزحفأنيمكنأنهاأيالمليمتربمرلغ

التىجولياثخنفساءالعملاقةالحشرات:تشم!!.صعيرة

وكذلك،سنتيمتراتعشرةمنأكثرإلىطولهاأجص!تنمو

سم.25نحوجناحيهامدىيبلغالتيأطلسعثةعلى

فى-تقريبا-مرة000.1بأكبرأطلسعثةأنهذاومعنى

نظرناوإذا.الأجنحةشعريةالقزمةالخنفساءمنالحجم

الحوتهوحجماالموجودةالتديياتأكبرفإن،للثدييات

)سايفونالرا(الأبخحةخافيةرتبة

رعوث

مرة81صكرة

)يدوترا(الأبخحةقثريةرتبة

الحصلاهـ:-!:علهاا!ااعهاثم!ا!-!

يم!حح!



وهوحجماالثدييات)أصغرالزبابةيكبرالذي،الأزرق

.مرة005بنحوالفأر(يشبهحيوان

بعضبينهامن،الطيفألوأنبكلحضراتوهناك

الرائعة.البهيةاللونيةالأنماطذاتوالعثاتالفراشات

الكثيريحظىكما.قاطبةالحيواناتأجملبينمنوهى

جامعىعندجداعالبتقديرالخنافسأنواعمن

وهناك.المتألقةالمعدنيةألوانهابسببوذلك،الحشرات

الوسطمعتماماتتمازجألوانذاتالحشراتمنكثير

الأرضيةالخنافسغالبيةألوانتكونفمثلا،،فيهالموجودة

لونالعثاتبعضألوانتماثلبينما،بنيةأوسوداءإما

الأشجار.قلف

معروفةحشراتمجموعة

365الحشرة

الشكلفيعجيبتنوع-أيضا-وللحشرات

وأالعصواتيشبهالحشرأتفبعض.جداخاصةوتراكيب

بينما،القواقعأصدافأو،الجافةأوالخضراءالنباتاتأوراق

برازأوالجافالقصبأوالأشواكأخرىأنواعتشبه

يبلغبيضوضعالة(النمس)ذبابةللزنابيرأنكماالطور.

وقد.الأخشابأصلببهاتثقبأنيمكنسم،أءطولها

أنواعوبعضوالزنابيرالنحلفيالبيضوضعآلاتتحورت

الذبابعيونوتحمل.سامةلسعأدواتوصارتالنمل

المائيةوللعقارب.رقيقةسوقنهاياتعلىالعيونمعنق

لممطحأعلىتدفعهأنيمكن،الغواصةبشنركلشبيهجهاز

جداالخاصةالتراكيبومنالهواء.علىللحصولالماء
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الذي-الجسمبقيةبطول-الرفيعالطويلالجوزسوسمنقار

الحشراتلدىماأيضاومنهاالجوز،داخلللحفرتستعمله

تستعملهاطويلةخلفيةبأرجلتسئللخلفالتي

بطولفكوكالحنظبخنافسولبعض.كمجاديف

الوعل.قرونمثلمتشعبةوقرونأجسامها

الححثراتحققتدقدالفناء.فدالحشراتكفاح

الأسبابالبقاءأجلمنكفاحهاخلالعظيمانجاحا

تحتالمعيشةعلىمقدرتهاذلكمنم!صنتهاولقد،عديدة

صغارتعيم!فمثلا،الإطلاقعلىالمعيشيةالظروفأقسى

تعيشكما.الخامالزيتمنينابيعفيالحشراتبعض

تستعملالتىالحافظةالمحاليلداخلأخرىحشرات

التىالمائيةالمجاريفيالحشراتبعضوتعيش.للتحنيط

،مصفرالتجمددرجةإلىفيهاالحرارةدرجةتصل

قصلحيث،الساخنةالينابيعفيأخرىأنواعوتعيع!

بعضتجمدتوقد،م954إلىفيهاالحرارةدرجة

تحتم518حرارةدرجةتحتصلباتجمذاالحشرات

تحتالحشراتبعضوضعتوقد.وعاشتالصفر

الحصوأ!منالإنسانتم!شالتىالفراغدرجاتأقصى

تتغذىالحشراتاجيةغاأنمنوبالرغم.فعاشتعليها

نفسهتعويدمنتم!شقدمنهاالكثيرأنإلا،بالنباتات

تقريبا.شىءأيأكلعلى

بالأقمشة،تتغدىالحشراتمنمتعددةأنواعفهناك

شغذىماومنها،الخردلبجصوبعضها،بالأفيونوبعضها

تجمما!بمسحوقأخرىوأنواع،بالتبغوبعضها،بالفلين

الحار.بالفلفلحتىأوالمعجونأوالوجه

الفائق،الحشراتنجاحأسبابمنآخرسببوهناك

أصغرأماكنفىالعيشمنيمكنهاالذيحجمهاصغروهو

هذهفيفتجدفيها،العيشمناخرحيوانأييستطيعمما

الحشراتهذهفبعضالأعداء.منوالحمايةالغذاءالأماكن

يعيشكماجدا،الرقيقةأضباتاتاأوراقجدرانبينيعيح!

وبما.الحشراتبيضداخلحتىأو،الحبوبداخلبعضها

منأقلكميةإلىتحتاجفهيالحجمصغيرةالحشراتأن

عطمةوليمةتعتبرالخبزمنصغيرةفكسرةالغذاء،

.للحشرة

فهوبقائها،علىالحفاظفىدورلهالحشراتوهيكل

جداقويةدرعوهوجسمها،منالخارجيالإطارفىيوجد

فقدانومنالصدماتمنالداخليةالحشرةأعضاءتحمي

لرطوبة.ا

علىكبيراتفوقاأعطتهاأجنحةالحشراتولمعظم

علىالطرانسهلفلقد،الأخرىالحيواناتأنواعمعظم

الأعداء،منوالهروب،الطعامعنالبحثالحشرات

اللأزواخ.علىوالعثور

العاليةمقدرتهامنأتىقدالحشراتنجاعمعظمولكن

،قصيرةأعمارذاتالحشرأتفاغلبالتكاثر.علىجدا

أقصرفيلتتكاثربمسرعة،البلوغمرحلةإلىتصلفهي

الحشراتمنكثيرافإن،ذلكإلىوإضافة.ممكنوقت

ينتجالأنواعمنوكثير،البيضمنكبيرةكمياتيضع

الحشراتلأنون!االواحد.الموسمخلالعديدةأحيالآ

تتكيفأنفبإمكانها،كبيرةولأعدادفائقةبسرعةتتكاثر

لقضتالخواصتلكولولابيئتها،فىتحدثتغيراتمع

طرقأيضاوللحشرأتتماما.البيئيةأخغيراتاتلكعليها

الأنواعبعضإناثتستطيعفقدللتكاثر،جداخاصة

النحلتضئملكةكماالذكور،منإخصابدونالتناسل

حياتها.طيلةيوميابيضة000/2فقطواحدتزاوحبعد

الحشراتأهمية

،ضارةأونافعةأنهاعلىالحشراتتصنفماغالئا

منجزءاتمتلالحشراتلأن،هامشيالتقسيمهذاولكن

الأحياءكلوعلىالبشرعلىتشتملاكتىالحياةشبكة

ولكنها،وحيواناتبنباتاتالحشراتتتغذى.الأخرىا

فهىولذا؟أخرىوحيواناتلنباتاتغذاءتكونبد:رها

الحيةالكائناتبنالدقيقالبيئيالتوازنإبقاءعلىتساعد

توارنانظر:.ال!رضكوكبعلىوحيواننباتمن

،الأرضكوكبمنالحثمراتكلاختفتفإذا.الطبيعة

ينقرضولسوفتماما،يتغيرسوفالكوكبذلكفإن

البقاءالبشريستطعلمولربما،النباتاتأنواعمنالعديد

.ال!رضوجهعلى

والذبابوالزناليرالنحلتشمل.النافعةالحشرات

.النباتاتملقحاتمنبهايلحقوماوالعثاتوالفراشات

،والبرقوق،والتفاح،كالبرتقالالفاكهةمنالكثيرويعتمد

على،والعنب،والكمثرىالأسود،والتوت،والفراولة

أيضاعليهاتعتمدكماالثمار.لإنتاج،الملقحةالحشرات

والبصل،البازلاء،مثلالزراعيةوالمحاصيلالخضراوات

وتلقح.لقطنوا،والفصفصة،والبرمميم،والملفوفوالجزر،

الصباحومجدوالقرنفلالحوذانزهورأيضئاالحشرات

المحبوبةالجميلةالزهورمنوال!ضير)الأركيد(العطروالحلبان

.اللقاح:انظر.الأخرى

لاكلمهماغذائيامصدراكذلكالحشراتوتمثل

والسحاليوالقنافذ،والضفادع،والأسماكوالطيور،النمل

الحيواناتمنوللعديدوالظرابينوالزباباتوالبنجولين

مثلالنباتاتلبعضحتىغذاءمصدرأيضاوهى،الأخرى

ونبات)النابنط(الإبريقىوالنبات،الذبابشركنبات

جنوبففيالحشراتالناسبعضيأكلوقد.الندية

ويأكلونهالأبيضالنملالناسبعضيشويإفريقيا،
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طريقعنالتلقيح

فييساويالحشرات

طائلةمبالغالزراعةعالم

يحمل.عامكلالمالمن

المغوالمحلةهذهجسم

ثناءلطلبنارعبالشعربا

زهرةرحيئصهاامتصا

الذهية.لعصاا

البقبيضمنكعكاالمكسيكيونويصنع.كبيرةبكميات

كبيرةكمياتمنالفطائرتصنعإفريقيا،شرقيوفي،المائي

.المستنقعاتمناصطيادهيتمالذيالبعوضمن

مثلالثمينةالمنتجاتمنبكثيرالإنسانالحشراتوتمد

وصمغ،العسلنحلينتجهمااللذينالعسلوشمعالعسل

اللك،حشراتتفرزهامادةمنيصنعالذيالمصفىاللك

الحرير.دودينتجهالذيالطبيعيوالحرير

لأنها،البيئةنظافةعلىتساعدالحشرأتمنوكثير

وبقاياالميتةوبالحيواناتالحيواناتبفضلاتتتغذى

داخلتعيعقالتى-الحشراتتساعدكما،الميتةالنباتات

الميتة.وبأجسامهاالإخرأجيةبموادهاتخصيبهافي-التربة

منلأنها،المفيدةالحشراتمنالعديدوهناك

تلكومن،الضارةالحشراتتفترسالتىا!لفترسات

تتغذىالتىالعيد(أبي)خنفساءالدعسوقةالحشرات

الحشراتومن.ألمحاصيلتدمرالتىالحشراتمنبالعديد

علىتتطفلالتيالطفيليةالحشرات-أيضا-النافعة

بيضهاالزنابيربعضتضع:ذلكومثال،الضارةالحشرات

ذلكيفقسوحينما،الطماطمنباتتدمرالتياليساريعفى

تمافا.وتلتهمهااليساريعبأجسامالصغارتتغذى،البيض

%أمنأقلالضارةالحشراتتمثل.الضارةالحشرات

الكميةهذهلكن،الحشراتمن-تقريبا-نوعالمليونمن

المحاصيل.فيشديدادماراتحدثالأنواعمنالقليلة

تقريبا،النباتاتأنواعلكلضرراالحشراتتسببقد

التيالمحاصيلمن%01نحوالحشرأتتدمرعامكلففي

من%05ونحو،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيتزرع

ألافاتتلكأهموتشمل.إفريقيافيتزرعالتىالمحاصيل

القطن،محصوليدمرالذيالقطنلوزسوسالحشرية

وديدان،القمحمحصوليهاجمالذيالهسيوالذباب

الذرةمحصولتدمرالتيالحنطةوحشراتالأرضيةالذرة

التيكولورادو،وخنافس،الأخرىوالمحاصيلالشامية

نباتاتبأيةيتغذىالذيوالجراد،بالبطاطستتغذى

تقريبا.

الملابس،عثاتمثل:،منزليةافاتالحشراتمنكثير

والأثاثوالسجادالملابستدمرالتي،البساطوخنافس

ويهاجم،الكتبالسكرلاحسةتتلفبينماوالفراء،المنجد

الدعسوقههذه.الضارةالحشراتبالتهامالناستساعدالحشراتمفترسة

النماتات.منكبيراعدداتهاجمحشرةوهي،السباتقملتصطاد
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المنازلوأعمدةالأثاثات)الأرضة(الأبيضالنمل

والصراصيرأضملامنكلوشلف،الخشبيةوالأرضيات

تخزنالتيالأطعمة،الأخرىالحشراتمنوكثيروالذباب

التجارية.المحلاتوفيالمنازلفي

تهددالتيالحشراتتلكهوالحشراتمنالأعداءوأسوأ

التيالقارصأسذبابامنالعديدةالأنواع:مثلالإنسانصحة

هناكو.مميتةوأحيانامؤلمةسموماالإنسانجسمفيتحقن

الأحرىأطفيليةاوالحشراتوالقملالبراغيثمنالكثيرأيضا

.!صماالموتتسببوأحياكاالأنسجةاوتدمرقروحاتسببالتي

انتيالجرأثيم-عادة-السروءوذبابالمنزليالذبابينقل

أعتاكةاالأمراضرراالزحارأروال!ضليراالتيفوئيدحمىتسبب

قاتلةأمراضئاتظ،الدمماصةالحشراتمنوكثير.الأخرىا

ومرضوالملاريا،الدماوالتهاب،الضنكحمىمتلمعينة

الدبلى.والطاعونالإفريقيالنوم

عديدةطرقاالناسيستعول.الحشراتمكافحة

ضربمثل:سسيطهومامنها،الحشراتشيللتحكم

تفريغأرأضباتاتامنالخنافسججعأوبمضاربالذباب

إحراقأوالبعوضتوالداماكنلتدمير؟المستنقعات

تعيعشالتيالممزلىالدبا!وخادراتيرقاتلقتل؟النفايات

مثاالحشراتمةدقارتعقيداأكثرأخرىطرقوهناك.فيها

لحيوياأضحك!ا-3عىشرااأخح!ص!اا-2أ!محيالحخرا-ا

الكيميائي.التحكم4-

دخولمنعالصحيالحجريستهدف.الصحيالحجر

غالباالحشريةفالافاتما.بلدإلىالحشريةالافات

النقلوسائلأوالطائراتأوالسفنعلى-بالمصادفة-تأتي

الحكوميونالمفتشونيفحصالبلادمنعديدففي،الأخرى

عندوذلكبمالحشريةالافاتعنوالبضائبحثاالأمتعة

الافاتلأنللبلاد،الرئيسيةالدخولوأماكنالحدود،

أصعبمنتكونجديدةبيئةإلىتستوردعندماالحشرية

أعداءلهاليسالجديدةالبيئةفىلأنهابممقاومةالافات

بسرعةأعدادهاتتكاثرولذاأعدادهامنيحدونطبيعيون

هائلة.وبكميات

الدمارمنللتق!ي!!تستخدمطرق.الزراعيالتحكم

الزراعةبتنظيموذلكمنعهأوالحشريةالافاتتحدثهالذي

الزراعيةبالدورةيعرفماالطرقتلكومن.أفضلبصورة

أعدادفيالزيادةمخإلىتهدفالتي،للمحاصيل

أخرىوطريقة،النباتمنمعينبنوعتتغذىالتيالحشرات

غيرفييتمانبحيثوالحصادالزراعةتنظيمعلىتعتمد

فيهاتكونأوبيضها،الحشراتفيهاتضعالتيالأوقات

أعدادا.أكثر

السيطرةأوالحيويالتحكميعتمد.الحيويالتحكم

الأمراضأوالطفيلياتأوالمفترساتالعمتعمالعلىالحيوية

الشائعةالحشريةالآفاتبعض

للوزاخفساء

ووسحراموسي!تحرأ

ويدةلدااءاسااأاحصا

لهاصضلحها!حدا:ا!دا.صمه-ااا!لملأط!ا

احسرىاامحصرثس!-ا!س!صعثص

استحدذ،جاتالى

الهسيةالذلابة

دستركتورص!ايتو!اقا

بميرلم!تخببهح

لم**يز------

القطحاءايرقة

احعالاالطور

القححمحاصيلتؤديالقطعاءاضكات

سيقالىسالرحيقامخصاصطهـبتص

الذرةح!ترة

رياميليوتر

!

اجسروعااحبماصاارا!ا

الدرةلاتاتاصصررتامميارتم
أ!هـى.شذايص-أحض

السجادخنفساء

سكرو!يولار!ياتحريمس

ء..ء

الدويدةالمالعالطور

ولملعالحححاحيدئقو!،كأ-اشدريدات

حيوايحةمحتحاتس!صحوعةأحرى

ا!لمانىالصرمور

إج!طحيرماط!ي!

ا!-

الحوريةلعالااطورا

اشصحاميتلوترالحورياتالاشعةا!صوار

طفايا؟رلمحاار،ت!لحقااث،كرلمساا

الفخمةالزرقاءالذبابة

!ومشاريا!!اليمورا

ح!

،إلملم

القطعاءالي.تةالايعأطورا

ي!شكوادصارةحشراتالالعةالأطوار

تح!لالقطحاءوالمرشا!هيالمادورا!

قي.اروهـا

يةليالااابخفساء

لوسحاحادليا،

ويدةاررالعأ!اااطورا

الأشحارأرراقتثاصأحةالاالأطوارا

.الاتحدورتأك!!ثيداتالد،تحارهاو

الصغيرةالغجريةالعثة

دسياراليحالزيا

*3-،لأ؟عى!ض

اليسروعا!ا!خااطورا

الأشحارأساعك!طتعريالياريع

!خيرة.أخاراتقتلو،تقريئا

الكيرةالكرنبفراشة

رالاىلييريص

!د*

برصسأ؟*ح!!

ليسروعالأ!

الالعالطورص.

الحرررأوراقتحطماليهساريع

أحرىترلاظاغرليطوا

اللولبيةالذبابة

اكصهومحعوركوحليوميا

خئز3"

ممواطورا

لابر!سبالاا

القطعاءاليرقةير!

قررحىسيصاتهاتصحعالالعةالأطوار

داحللأكلاقطعاءااضشا!الححوا،ت

السموق.مسةاطحما
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حدثماالأمثلةأشهمومنما.حشريةافةأعدادمنللحد

طريقعنادخلتعندماعشرالتاسعالقرناواخرفي

المسندحشرةالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىالمصادفة

كل-تقريبا-دمرتالتيأستراليامنالقشريةالقطية

أحضروعندهاكاليفورنيا،فيوالبرتقالالليمونبساتين

تمطريقهاعنالتىالعيد(أبو)خنفعساءالدعسوقةالمزارعون

حفظممافقطعامينخلالالقشريةالحشرةفيالتحكم

الحشراتتعقيمالحيويالتحكمطرقومن.الموالحبساتين

لموادأوالمؤينةللأشعةبتعريضهاخصوبتها(،إعدام)أي

هذهاستخدمتولقدتتكاثر،أنتستطعلاحتىكيميائية

للتحكمالعشرينالقرنمنالخمسينياتفيبنجاحالطريقة

جنوبفيالماشيةأصابتالتياللولبيةالدودةحشراتفي

الأمريكية.المتحدةالولاياتشرقي

وأالكيميائيالتحكمطرقتعتمد.الكيميائيالتحكم

ولكن،الحشريةالمبيداتأمشعمالعلىالكيميائيةالسيطرة

وكذلكالبشر،علىجداخوةالحشريةالمبيداتمعظم

والضارةالنافعةللحشراتبتدميرهاالبيئيبالتوازنتخل

تكتسبالضارةالحشراتبعضفإنذلكإلىإضافةمعا.

انظر:.قليلةأجيالخلالالحشريةالمبيداتضدمقاومة

.الحشريالمبيد

الحشراتأجسام

مقسموجسم،الأرجلمنأزواجثلاثةالحشراتلكل

وغطاء-والبطنوالصدرالرأس-رئيسيةأجزاءلثلاثة

أجنحةأيضاولمعظمها.بالصدفةشبيهصلبخارجى

الاستشعار.قرونمنوزوج

منالخارجيالجزءفىالحشرةهيكليوجد.الهيكل

منيتكونوهو.الخارجيالهيكليسمىولذاجسمها،

والهيكلالكيتين.مادةوأشهرهاأهمهاالمواد،منالعديد

قويدرعبمثابةويكون.العظممنوأقوىأخفالخارجى

الحشرةعضلاتبهتلتصقكما،الداخليةالأعضاءيحمي

الداخل.من

تفعلكما،الحشرةنمومعالخارجىالهيكلينمولا

منأضيقمدةبعديصيرسوففإنهولذامثلا،الطفلعظام

تسمىعمليةعبرمنهالتخلصعليهاويجبالحشرةجسم

تحتجديداخارجياهيكلاالحشرةتكون.الانسلاخ

الهيكليكونوعندهامنه،وتخرجالقديمتشقثم،القديم

لتنتعوتمطهالهواءالحشرةتستنشقثمومنرخوا،الجديد

للنمو،أكبرمجالآالعمليةهذهلهاوتتيح.يتصلبأنقبل

فيالحشراتغالبيةوتستمر،التالطالانسلا!حتى

المكتمل.للطورتصلأنإلىالانسلاخ

منالنمومكتملةالحشرةفىالخارجيالهيكلولمجكون

الحلقاتبع!اندمجتولقد-حلقيا.جزءا02نحو

أمامنها.كلبينالتمييزمعهيصعبتامااندماجاببعض

مناطقبوساطةببعضبعضهاتتصلفهيالأخرىالحلقات

مجموعاتفيالحلقاتوتتجمع.كمفاصلتعملمرنة

الرئيسية.الثلاثةالحشرةجسمأجزاءلتكون
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الحشرةفمأجزاء

العلياالشمة

ملم

!ستسعااضرا

احليااالشمةالمركمةالعير

القرص

)ححعساء(

السملىالمك

المص

)لىهـاشة(

ستأوخم!رمنالحشرةرأسيتكون.الرأس

نأيمكنلالدرجةتماما،بعضفىبعضهايتداخلحلقات

أجزاءعلىأشأسيحتويكما.منفردةمنهاأيفيهاترى

الاستشعار.وقرونوالعيونالفم

أفااتساعدانتىالتراكيبمنمجموعةالفمأجزاء

الحقيقىالحشرةبفمتمافاتحيطوهىالغذاء،تناولفي

أجزاءوتتفاوت.الحشرةرأسفىفتحةمجردهوالذي

التىالطريقةحسبعلىأخرىإلىحشرةمنالفم

أجزاءمنرئيسياننوعانوهناك.الحشرةبهاتتغذى

منرتبةكلولأعضاء.ماصوالآخرقارضنوع،الفم

أحدمنالمتحوربهاالخاصالنموذجالحشراترتب

معا.كليهمامنأو،الرئيسيينالنوعين

والجنادبالنطاطاتعلىالقارضةالحشراتتشتمل

هذهمنكلولدىوالصراصير.الأبيضوالنملوالخنافعر

الفكوكتسمىالطهاحنةالقويةالفكوكمنزوجالحشرات

غالبيةفيبأسنانالمزودةالفكوكتلكتعمل،الأمامية

كماالافقىالمحورعلىوليسالطوفيالمحورعلى،الحشرات

امتصاص-متقا!

)حئرة(

العل!لتحفة

العلوي

السفلىالمك

لسار

واللعقالقرص

)الصحل(

لتمزيقفحيهاالحشرةوتستعمل.الإنسانعندالف!صانيعمل

قغأقلالفكوكمنزوجيوجدكماطعامها.ومضغوقطع

أيضاوتعمل،الخلفيةالفكوكيسمىالأماميةأغ!صكامن

ودفعهالطعاممعالتعاملفىوتستعمل،لىأ!وأاالمحورعلى

الشفةبمشفتانالقارضةوللحشرات.الحمجرةأسفل11

مغطاالفمأجزاءفوقأسفلإلىيتدلىءغصاأوهىالعليا،

تغطيفهىالسفلىالشفةأما.الأماميةالناحيةمنالفم

الخلف.منالفم

التركيبةمننشأتفمأجزاءالماصةوللحشرات

الحشراتبعضفمأجزاءتحورتولقد.القارضةالأساسية

أصبححتىالحشرةتغذيةطريقةلتلائمكبيرةبدرجةالماصة

السفلىالشفةتحورتلقدعليها.التعرفجذاالعسيرمن

،الأخرىالبقوأنواعالحنطةوحشرةالفراشبقمنلكل

هذاداخلويوجدأخدود.ذاطويلامنقاراصارتحتى

فيو!ط،القليماتتسمىوحادةرقيقةإبرأربعالأخدود

وتستعمل.المتحورةوالخلفيةالأماميةالفكوكالأساس

منالحشرةتتمكنحتىالحيواناتأوالنباتاتلثقب

الحشرةوأرجلأقدام

ل!احةرجل

الغواصالحممساء

الحافرةالرجل

الليل()صرصار

القافزةالرجل

الآدممط()البرغوت

اللقاححاملةالرجل

العاملة(العسل)دحلة

!!!/"(("ا،إل!"!*

ص!ال!ي!أ"ل!

"/.!كثيمةرحل
مم!و-ط!ث!ا-رحل

وسطى
له
للطعامذواقةيخفةرجل

الكحيرة()المراثة
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العلياالشفةوتعمل.الحيواندمأوالنباتعصارةامتصاص

المنقار.فيالموجودللأخدودكغطاء

فمأجزاءمنتقريباالأماميةالفكوكاختفتولقد

منأجزاء-كثيرا-استطالتبينما،والعثاتالفراشات

مكونةبعض،فىبعضهااندمجتثم،الخلفيةالفكوك

تستخدمهالخرطوميسمىورقيقاطويلاشربأصب

وعندماالأزهار،رحيقمثلالسوائلامتصاصفيالحشرة

تحورتولقدرأسها.أسفلتطويهفإنهاذلكمنتفرغ

وأصبحتالتبانا()ذبمابالخيلذبابفىالأماميةالفكوك

تحورتكما.الحيوانجلدبهايقطعحادةسيوفكأنها

كمخاريزوأصبحت،الذبابذلكعندالخلفيةالفكوك

إلىويحركها،ضحيتهجلدداخلالذبابيدفعهاحادة

الماصأنبوبهيطرحذلكبعدثمالجلدعبرأسفلوإلىأعلى

أحدثتهالذيالنازفالجرحعلىالعلياالشفةمنالمكون

.الدملامتصاصالقطعأدوات

المكتملةالحشراتلمعظمالاستشعار.وقرونالعيون

عينوكلجدا،الضخمةالمركبةالعيونمنزوجالنمو

والعديسات،عديدةألوفاتبلغمنفصلةعديساتمنمكونة

.الحشرةتراهاالت!الكاملةالصورةتكونمجتمعة

قرونمنزوجتقريباالحشراتكللدىيوجد

قرنيالحشرأتوتستعمل.المركبتينالعينينبينالاستشعار

بعضويستعملهاوللتحعسم!.للشمأساسااستشعارها

فإنولذلك.والسمعللتذوق-لذلكإضافة-الحشرات

قرناتحطمإذاشديدةضائقةفيتصيرالحشراتمعظم

بدونهما.تماماعاجزايصيروبعضهاازيلاأواستشعارها

انظر:.الحشراتاستشعاروقرونعيونعنأكثرلمعلومات

المقالة.هذهفيالحشراتفيالحواس

ويتكون،الحشرةجمسممنالاوسطالجزءهوالصدر.

وتلتحمبعف،فىبعضهامندمجةحلقاتثلاثمن

للصدر.الداخلىبالجداروالأجنحةالأرجلعضلات

منبحلقةالأرجلمنزوجكليتممل.الأرجل

مقاطعخمسرجلولكل.الثلاثالصدرحلقات

الحركةوبعكس.متحركةمفاصلبينهاتربطرثيسية،

ويحركواحدةرجلعلىيرتكزالذيالإنسانفيم

أحدمنالوسطىرجلهاتحركالحشرةفإن،الاخرى

الأماميةرجلهافيهتحركالذينفسهالوقتفيجانبيها

دائماتكونالطريقةوبهذهالآخر.الجانبمنوالخلفية

ثلاثيالمقعدمثل-الأرضعلىأرجلبثلاثمثبتة

حركتها.خلال-الأرجل

وظائفلأداءالحشراتمنكثيرأرجلتحورتلقد

المائيةالحشراتمنللعديدالخلفيةالأرجلمثل،خاصة

والخنافس،للخلفوالمسابحات،العملاقالماءبق-مثل

وصارت-الأخرىالمائيةالحشراتمنوالعديد،الغطاسة

وللعديدللحفاربينما.بالمجاديفوشبيهةومفلطحةطويلة

تستعمل،وقويةمفلطحةأماميةأرجلالروثخنافسمن

والجندبوالبراغيثللجرادأنكماللحفر.كمجاريف

للقفز،متحورةالعضلاتوضخمةطويلةخلفيةأرجلا

جمعفيتستعملشمعيراتالعسلنحلشغالاتولدى

وسلات،الأماميةأرجلهاعلىموجودة،اللقاححبوب

منللعديدأنكما.الخلفيةأرجلهافياللقاححبوبلحفظ

علىوتحتويالشعروكثيفةصغيرةأماميةأرجلاالفراشات

وللذباب.الطعامعنالبحثفيتستعمل،خاصةأعضاء

فيتستعملهاأقدامهافىلزجةووسائدخطاطيفوالنحل

الجدرانعبروتنزلبهاوتصعد،المنزلقةالأسطحعلىالمشي

الأسقف.علىالقهقريوتمشي

والخفافيشالطيوربجانبالحشراتتعد.الأجنحة

معظموكذلك،الأجنحةذاتالوحيدةالحيوانات

،والبعوضالمنزلذبابمنولكل،المكتملةالحشرأت

جناحانالحقيقيالذبابوكل،تسيالتسيوذباب

واليعاسيبالفراشاتأما.الوسطىالصدربحلقةملتصقان

فلها،الأخرىالمجنحةوالحشراتوالنحلوالزنابيروالعثات

الصدريةبالحلقةمتصلأحدهماالأجنحةمنزوجان

الخلفية.الصدريةبالحلقةمتصلوالاخرالوسطى

مجموعتينمنالطيرانعلىقدرتهاالحشراتتستمد

أسفله،إلىالصدرأعلىمنتمتدإحداهما:العضلاتمن

تتحركالأجنحةيجعلمماالصدر،شسطحانقباضهاوعند

طوليا،العضلاتمنالأخرىالمجموعةتمتدبينما،الأعلىإلى

الأعلى؟إلىالصمدريتقوس،العضلاتتلكتنقبضوعندما

تنبسطوعندما،الأسفلإلىتتحركالأجنحةيجعلمما

أجنحةوهناك.الأجنحةوتضربالصدريتقوسالمجموعتان

اتجاهفيتتحكمالأجنحةبقواعدمباشرةمتصلةأخرى

مثلواحدمكانفيترفرفالحشرةتجعلكما،الطران

كذلك.للخلفوتطر)الهيلوكبتر(المروحيةالطائرة

كليعمل،الأربعةالأجنحةذاتالحشراتحالةوفي

واحد،جناحكأنهمامغا،الواحدالجانبعلىالجناحينمن

فيماواحدجانبعلىالموجودانالجناحانيتداخلكما

مجموعاتوفىالحشراتبعفمجموعاتوفيبينهما،

أما.شعيراتأوخطاطيفطريقعنمعاششابكان،أخرى

ففي،بالتناوبالأربعةأجنحتهاتضربفإنها،أليعاسيب

أكوجديهيمخفضالأمامىالزوجفيهيرتفعالذيالوقت

.وهكذا،الخلفي

فىالأماميةأجنحتهاتستعمللافهي،الخنافسأما

تغكل،قرنيةأغطةهيالأجنحةتلكإنإذ،الطيران

حالةفيالخنافستكونعندماالخلفيةالأجنحةوتحمي
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الذبابفىالخلفيةالأجنحةتحورتبينمااسترخاء.

الشكلصولجانيى،التوازنأعضاءمنزوجينوصارت

الطيرانالذبابةتحاوللاوعادة،التوازندبوسييسميان

منها.ازيلاإذا

بعضيقدرحيثطيرانا،الحشراتأسرخاليعا!ميبإن

أماكماس59إلىتصلبسرعةتطيرقدأنهاالعلماء

قدلمسافةتوقفدونتطيرأنفتعستطجعوالجرادأغراشاتا

فىالطاقةمخز:نمرلديهاماعلىاعتماداكمأ06تبلغ

خمحم!أددذأ!يراناأغاكهةاذبابيستطيعكماأجسامها.

أطتغذية.فيتوق!محزقلةطاقةمنلديهماينفدحتىساعات

رلعمدةاطصيراني!!يهماالطاقةمنفيحملالعسلنحلأما

أحجيرةاالأجنحةاذاتالفراشاتوتضرب.فقطساعة

الذبابأما.الثانيةفيمرة02إلىمراتأربممنبأجنحتها

أ!واماذباببعضأما،الثانيةشيمرة002نحوبهافيضرب

الثانية.فيمرة000/1نحوبهافيضربالصغير

والت!!اثرالهضماأعضاءعلىيحتوي.البطن

حلقة،11إلىحلقات01منمكونوهو.والإحراج

الحلقاتتم!مرلةأغشيةطرية!عنلبعضبعضهاترتبط

أخلسكلباحلقات:متلليمهافيماالتداخلمنالدائرية

عندماالحلقاتتتباعدبينمافارعا.اجطنايكونعندما

الأرضة()1الأبيض!اأضملىام!سةحالةففىممتلئا.البطنيكون

بقيةمنمرة000.1!برأيصيرحتىلالبيضالبطنينتفخ

تعملأضحل،امستعمراتلعضوفي.الحشرةجسم

حيثأطغذاء.كمعستودعات،النحلمنمعينةمجموعة

طريقعنأتصعمهالذيالسكربمحلوللطولهاتنتفخ

.المستعمرةأفرادلبقيةأفواهها

المجساتمنثلاثةأواثنانالحشراتمنكثيرلدى

منحلقةآخرفيوتوجدالشرجيةالقرونتسمى

ذبابفيخاصةطويلةالمجساتوتلك.البطنحلقات

القرونوت!صن.الصراصيروبعضالحجر،وذبابمايو،

علىالأخرىالحشراتوبعضرالأذنلمةفيالشرجية

وفىالنفسعنأ!دفاعافىوتستعمل.ملقاطشكل

الفريسة.علىالقبض

وأالثامنةبالحلقةالخارجيةالشحالعمليةالأعضاءاتتصل

،الحشراتذكورمنكثيروفي.البطنحلقاتمنالتاسعة

فىتستعملالتراكيبمنمجموعةالأعضاءتلكتكون

الخارجيةالتناسليةالأعضاءأما.التزاوجعندالأنثىتثبيت

فييستعملجهازمنجزءفهي،الحشراتإناثمنلكثير

فيالأنثىتستخدمهالبيضوضعالةيسمىوضئالبيض

الأشجار،وأوراق،والاخشاب،التربةفيبيضهاإدخال

حيواناتأجسامأوبيضداخلوفي،والحبوب،والفاكهة

بطولبيضوضعآلةالأنواعبعضولإناث.أخرى

فيوضئالبيضالةتحورتولقدأكثر.أوكلهجسمها

يمكنسامةلسعأداةوأصبحتوالزنابيروالنملالنحل

.الاستعمالحالاتغيرفىالبطنداخلإلىسحبها

عنوتخرجالحشرةبطنمؤخرةفيالشرجفتحةوتوجد

.الحشرةجسمحاجةعنالزائدوالماءالفضلاتطريقها

الداخلية،الحشراتتجفأعضاء.الداخليةالأعضاء

أجهزةفي،الأخرىالحيواناتبقيةأعضاءمثلمتلها

عدةمنتختلفالعضويةالأجهزةتلكأعن،عضوية

العضويةوالأجهزة.الأخرىالحيواناتأجهزةصتىجود

والجهاز،التنفسيوالجهاز،أ!دورياالجهاز:هىالأساسيةا

والجهاز،الهضميوالجهاز،العضلىوالجهاز،أعصبىا

التناسلي.

كلعبرالدمالدوريالجهازيحمل.الدوريالجهاز

مدمثلوأوردةشرايينعبرالحشراتدميمرولا،الجسم

فيهوتسبع،الحشرةجسمتجويفكامليملأأممنهالبشر،

عنالدمدورانويتم.والعضلاتالداخليةالأعضاءط!

الخارجيالهيكلأسفلمباشرةيوجدطويلأنبوبطري!ت

يقعتقريبا.الحشرةجسمبطولويمتد،الحشرةاضهرفى

البطنمنطقةفىالأنبوبم!أ!دمايصخأسذياالجرء

رأسداخلالأنبوبمنالأماميالجزءويمتدالقلبويسمى

إلىالدمويدخل)الاورطة(،الأبهريسمىوالحشرة

علىتوجدالثغور،تسمىصغيرةثقوبعبرالأنبوبا

تسيمصماماتبو!عاطةمحروسةوهيالأنبوبجانبي

وعندما.بخروجهتسمحولا،الانبوبإلىالدمبدخول

عن،الخارجإلىالأنبوبعبرالدميدفع،القل!ينقبض

أجزاءإلىينسابثمالدماغأولأيغمرحيثالأبهر،طريق

عبرالأنبوبإلىالدخوليعاودولعدها،الأخرىالجسم

وهكذا.الثغور

فيالدممثلومثله،الليمفىالدمالحشرةدميسمى

كما،الختلفةالجسمخلاياإلىالغذاءيحملفإنه،الإنسان

لا،الإنساندمبعكسولكنهالإحراجية،الموادمنهايحمل

صفرةأوزرقةوتعلوه،الجسمخلاياإلىالأكسجينيحمل

مادةعلىيحتويفهوالإنساندمأما.اللونعديميكونأو

تحملالهيموجلوبينأواليحمورتسمىحمراءصبغية

الختلفة.الخلاياإلىال!كسجين

تتغيرالتيالبارد،الدمذواتمنحيواناتالحشرات

الهواءحرأرةدرجةمعالداخليةأجسامهاحرارةدرجة

معللتعاملالطرقمنالعديدفلديها،ولذلكبها.المحيط

نأالطيرانشديدةالحشراتعلىيجب.والبرودةالحرارة

الطجران،منتتمكنحتى،عاليةجسميةحرارةدرجةتوفر

الصقر،عثةمثل:،الحجمالكبيرةالحشراتوتستطيع

حرارةدرجةترفعأن،الكبيرةوالخنافسالطنانوالنحل
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عضلاتبتشغيلوذلك،بالارتعاشالطيرانقبلجسمها

الأصغرالحشراتأماتطير.أندونبعفهاعكسأجنحتها

فإنها،والجنادبوالذبابالفراشاتمنكثيرمثلحجما،

الحرارةبامتصاصالطيرانقبلأجسامهاحرارةدرجةترفع

الشمس.من

دقيقةثقوبطريقعنالحشرةتتنفس.التنفسيالجهاز

جسمها،جانبىعلىموجودةالتنفسيةالثغورتسمى

الهوائية.القصبةيسمىأكبرأنبوبإلىمنهاكلويقود

إلىبدورهاتتفرعأنابيبإلىالأكبرالأنبوبذلكويتفرع

هذهوتحمل.الجسمأجزاءكلإلىتمتدمنهاأصغرأنابيب

الجسمخلاياإلىمباشرةالأكسجينالأنابيبمنالشبكة

الجسم.خارجإلىالكربونأكسيدثانىمنهاتحملكما

الرأسداخلالموجودالمخمنيتكون.العصبيالجهاز

أرضيةعبرجنبإلىجنباتمرالتيالعصبيةالحبالمنوزوج

ومن،العيونمنمعلوماتالمخويتلقى.والبطنالصدر

الحشرةجسمنشاطاتفيويتحكمالاستشعار.قرون

فييتحكمالرأسفياخرعصبيمركزيوجدكماكلها.

الحبلإنمنكلويحتوي.بالدماغمتصلالحشرةفمأجزاء

عقدةتسمى،العصبيةالخلايامنتجمعاتعلىالمحصبيين

والبطن.الصدرحلقاتمنحلقةكلفيالأعصاب

الحلقاتمنحلقةكلفيالعصبيتانالعقدتانوتندمج

يتحكمالذيالصغيرالدماغمننوعالتكوناببعضبعضها

الحلقة.تلكنشاطاتفي

العملعديدةحالاتفىالعصبيةالعقدةوتستطع

التيالعديدةالحشراتبإمكانفمثلا:،الدماغوجوددون

بعضوفي.البيضووضعوالتزاوجالمشيرؤوسهاقطعت

العقدمنالثلاثةالأزواجاندمجت،الحشراتأنواع

منالعديداندمجكما.واحدةعقدةفىالصدريةالعصبية

.الحشراتمنكثيرفيالبطنيةالعصبيةالعقد

قليلةألوفإلىمئاتعدةمنيتكون.العضليالجهاز

الجنادبلدىجدا.قويةولكنها،الصغيرةالعضلاتمن

إلى2،...بينمالليساريعبينما،عضلة009نحو

007منأقللديهالذيبالإنسانمقارنة،عضلة000.4

جسمأيجرأورفعالحشرأتمنلكثيرويمكن.عضلة

منقليلهناكبينماأكثر،أومرةبعشرينوزنهامنأثقل

وزنه.منأثقلوزنايرفعيستطئأنمنالناس

الحشرةفيالهضميالجهازيتكون.الهضميالجهاز

،الشرجفتحةإلىالفممنيمتدطويلأنبوبمنأساسا

رئيسية:أجزاءثلاثةإلىومقسم

.المعدةأو،الأوسطالمعى2-.الأماميالمعى-أ

الامعاء.أو،الخلفيالمعى3-

وذلكالفمفتحةعبرالأماميالمعىإلىالطعاميدخل

الطعاميمرثم،الفمأجزاءطريقعنامتصاصهأومضغهبعد

يسمىاتساعاأكثرموقعإلىيصلأنإلىالأنبوبعبر

بعدثمجزئيا.ويهضم،مؤقتةلفترةيخزنحيث،الحوصلة

التيالسميكةالعضليةالجدرانذاتالقانصةإلىيمرذلك

للحشرةالداخلىالتشريح

(الجندب)أنثى

التنفسيالجهاز8

الدوريالجهاز"

الهضميالجهاز8

العمبيالجهاز!

التنالليالجهازء

دماع

لأعصا!امركز

عصبيحبل

،لبيصخصيةالقل!لم!ثا.الىءسفسئىهوكيص

.اصلصءصعكااي!لهر

حوصلة

)معدة(

لعابيةغدة
طالمعدة

ومي!افيلمعى

ملمفيحيأدو!

خت!

لمشقيماءلأمعاا-

الحلمي()المعي
المترخ
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فىبالقانصةويوجد.دقيقةجزيئاتإلىالطعامتطحن

وطحنتكسيرفىتساعد،أسنانالحشراتأنواعبعض

حيث،الأوسطالمعىإلىذلكبعدالطعاميمرثم.الطعام

منالمغذيةالأجزاءتمتصثم،الهضمعملياتأغلبتتم

تمربينما،الدمإلىالاوسطالمعىجدرانعبرالطعام

الأمعاءإلىالطعاممنالمهضومةغيروالأجزاءالفضلات

الخلفية.

بينعددهايتراوحأنابيبمنمكونجهازللحشرات

بالقناةمتصلةملبيجىأنابيبمن15.علىيزيدوما2

الخلفى.لالحعىالأوسطالمعىاتصالمنطقةعندالهضمية

الإحراجيةالموادتمتصحيث،الحشرةدمفىتسبحوهي

اغضلاتاكلتغادرث!ا،الخلفىالمعىإلىوتمررهاالدممن

الخارجإلىالحشرةحاجةعنالزائدوالماءالإخراجيةوالمواد

.الشرجفتحةعبر

جنسيا،تكاثراالحشراتمعظمتتكاثر.اللناسليالجهاز

الجنسيةالأنثىخليةالتحامعندجديدكائنيتكونحيث

الأعضاءتوجد.النطفةالجنسيةالذكرمحليةالبييضة

تتكونمبيفانللأنثىحيث،البطنمنطقةداخلالتناسلية

البيضقناةيسمىأنبوبيحمل.البييضاتداخلهما

!ممكولتادفهما،الحشراتمعظمعيونتشبهادالمركبتانالزنبورعينا

.صغيرةأجزاءفيمتساثراالزنبوريراه

لتكوناالبيضقناتاتتحدثم،المبيضينمنكلمنالبييضات

الحشراتولذكورالبطنمنطقةطرفعنديفتحواحدا،أنبوئا

يحملأنبوبوهناك،المنويةالحيواناتتنتجانخصيتان

ليكوناالأنبوبانيتحدثم،خصيةكلمنالمنويةالحيوانات

البطن.منطقةطرففىالخارجإلىيمتدواحذاأنبوبا

الحشراتفىالحواس

أعضاء-الحيواناتبقيةمثل-للحشراتاللهخلق

نإبل،والشموالتذوقواللمسواسمبمالرؤيةمنتمكنها

معظمفيمثيلاتهامنتقدماأكثرحواسلهامنهاكثيرا

.الأخرىالحيوانات

المرقيالعيونمنزوجالحشراتأنواعلمعظماالنظر.

عينكلوتتكون.الحشرةرأسمعظمتحتلالتىالضخمة

حولمتجمعةالشكلسداسيةالعديساتمنالعديدمن

عددويحفاوت.النحلعسلخلاياتشبهتركيبةفيبعضها

النملشغالاتبعضفىالعستنحوبينماالعديسات

وتدخل.اليعاسيبأنواعبعضفىعديسة03لأ..و.

الذيالكاملالمنظرمنصغيرجزيءصورةعديسةكل

تراهاالتيالجزيئاتكلتتحدحيث،الحشرةتراه

الكاملة.الصورةمكونةبعضها،مع،منفردةالعديسات

شىءأيفإنلذا،.حدةعلىعدسةكلوتعملسفصلة،كتيرةعدسات

كا
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عيونها،بؤرضبطأوتحريكالحشراتتستطعلا

يأبوضوحترىولافقط،قصيرةلمسافةحادونظرها

تستطيعولكنواحد.مترمنأكثرعنهايبعدجسم

نأيستطيعمنهاوكثير،بسرعةالحركةتمييزالحشرات

يرىأنالحشراتمنكثيريستطعكما،الألوانيميز

العيونمماتراهأكثرالضوء،أشعةمنأوسعمدى

تحتالأشعةرؤيةالخنافسبعضتستطجعفمثلا.البشرية

ترىأنتستطيعالحشراتمعظموكذلكالحمراء،

تراهلاالأشعةمنالنوعينوكلا،البنفسجيةفوقالأشعة

دائمافأعينهاجفونالحشراتلدىوليس.البشريةالعين

مفتوحة.

بسيطةأعينثلاثالمكتملةالحشراتمنالكثيرلدى

العيونبينمثلثبشكلمتجمعةالعييناتتسمى

فيماوكلالصورتكوينالعييناتتستطعولا،المركبة

الكثيرلدىوليس.والظلامالنوربينالتمييزهوإمكافها

عينبينمالديهاولكن،مركبةعيونالحشرأتصغارمن

كلعلىأكثرأوبسيطةعيونستإلىواحدةبسيطة

منعديدةأنواعوهناك.الرأسجانبىمنجانب

فىالشغالاتمثل:،الكهوفساكنةالحشرات

عيونهافقدت)الأرضة(الأبيضالنملمستعمرات

تماما.عمياءوصارت

حيث،السمعمنواسعمدىللحشرات.السمع

الصوتيةفوقالموجاتيسمعأنمنهابعضيستطع

تستطحالتيالثمانيةالوحداتمناثنتينمنأكثربمدى

أخرىأنواعتسمعبينما.البشريةالأذنتسمعهاأن

الأذنتستطيعلاجدامنخفضةتردداتذاتأصواتا

منفقط،القليلفإن،ذلكمنوبالرغمالتقاطها.البشرية

وأ،حقيقيةسمعأعضاءلديهليسالحشراتأنواع

تقريبا،الجسمأنحاءكلعلىموزعةالاذانوتلك.أ!ان

رقيقةأغشيةمنتتكونوهي.الرأسفىتوجدلاولكنها

مثلما،الصوتيةالموجاتتضربهاحينماتهتزمنبسطة

منكلآذانوتوجدتماما.البشرفىالأذنطبلةتفعل

منوكثيرالحصادوزيزوالجراد،،القرونقصيرةالجنادب

القرونطويلةالجنادبأما،الجسمجانبىعلىالعثات،

أرجلهاعلىاذانهافتوجد(الحقل)صراصيروالجداجد

لأمامية.ا

عنتسمعولكنها،آذانلهاليسالحشراتغالبية

وأاستشعارها،قرونعلىالموجودةالرقيقةالشعيراتطريق

تستجيبالشعيراتفتلكأجسامها،منأخرىأماكنفي

فىأخرىتحركاتلأياستجابتهامثل،الصوتيةللموجات

قرونعلىطويلةشعيراتالبعوضذكورفلدىالهواء.

الحشراتلدىاللمسأعضاءتشبهالفاكهةذبابةلدىاللمسأعف!اء

الجسم.أجزاءمعظمفيوأشواكالشعرسأساساوتتكون،الأخرى

الفاكهة.لذبابةمكبرمنظر،أعلاهالصورة

يشبهغشاءأماميةساقكلعلى.الساقينفيموحودتانالجدجدأذنا

صوتية.أمواجمستهماإذايتذبذبانوالغشاءانالطهبل

منيمكناهشمحاستاتغطهماالقمرغةذكرلدىالاستشعارقهرنا

.بعيدةمسافاتعبرالأنثىرائحةالتقاط
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منبسرعةتتذبذبالاستشعارقرونتجعلاستشعارها

عن-أيضا-النملبعضيسمعكما،الصوتيةالموجات

بينما،استشعارهقرونعلىالموجودةالشعيراتطريق

قرونهاعلىالموجودةالشعيراتبوساطةالصراصيرتسمع

منحلقةاخرفييوجداللوامسمن)زوجالشرجية

الشعيراتبوساطةاليسارئفتسمعاما(البطنحلقات

أجسامها.كلفوقالمبعثرة

أصواتلديهاليسلكنتسمئه!الحشراتأنورغم

منأجزاءبعضبحكأصواتايصدرفمعظمها،حقيقية

الجسادب،ضوضاءالحشراتأكثرومن.لبعضجسمها

!اهي!قطوالذكورالحصاد،وزيزوالجداجد،

تحدثلاأساغاانتىالإناثلجذبوذلك،الصوتتحدث

بحكأ!هموتاالقر:دقصيرةالجنادبوتحدث.صوتأي

الأماميةالأجنحةفىالعروقبأحدالخلفيةأرجلها

الصوتالجداجدوتحدثتمافا.الكمانآلةعزفمثل

وفى.ببعضلعضهاالجلديةالأماميةأجنحتهابحك

،الأخرىالأقطاروبعضوالصينواليابانالبرتغال

ليستمتعواأقفاصفيبالجداجدالناسيحتفظ

شىطبلتانالحصادزيزولدى.الجميلةبأصواتها

أضحدتجسمهداخلعضلاتبوساطةيهزهماالبطن

.الصوت

بحكأصوائاالحنافمصمنالعديديحدثكما

فهىذأطثإلىإضافةببعضأجسامهامنأجزاءبعض

كماأجنحتها،بوساطةوأزيزادوامةأصواتاتحدث

شبكةمنالخارجإلىفجأةالهواءبدفعصفيراتحدث

الذبابطنينأما.التنفسيةالثغورعبرالهوائيةالقصحبات

وذكور،السريعةأجنحتهاحركةفتحدثهوالنحل

الإناثتحدثهاالتيللأصواتجداحساسةالبعوض

بأجنحتها.

وهيللمسالحساسيةشديدةالحشرات.اللمس

اللمسأعضاءوتتكونالبشر.منللمسإحساساأكثر

الحشرةجسمتغطىوأشواكشعيراتمنالحشراتفي

قرونعلىاصشعيراتاتلكوتكثرعيونها،حتى

تلكيحركفإنهضغطأييحدثوعندماالامششعار.

.الدماغإلىترسلعصبيةنبضاتمحدثاالشعيرات

أرقأنلدرجةمفرطةحساسيةذاتالشعيراتوبعض

فيتأنىمهماالإنسانوأنتثيرها،الهواءمننسمة

طريقعنبذلكتحسفإنهاما،ذبابةنحويدهتحريك

تطرولذا،حركقدالهواءأنتخبرهاالتىشعيرأتها

عنه.بعيدامسرعة

بينالتمييزالحشراتمنكثيريستطيع.التذوق

،الحلاوة:وهيالبشريميزهاالتيالأربعةالطعوم

منالتذوقمقدرةوتتفاوت.والمرارة،والملوحة،والحموضة

لديهاالحشراتفبعض،النوعحمسبأخرىإلىحشرة

الماءفيالسكرتركيزيزادانيجبفمثلا،قويةذوقحاسة

حتىمرة00.2.تذوقهالملكةتستطهئالفراشةأسذيا

يتذوقه.أنالإنسانيستطيع

أجزاءفيالحشراتمعظمفىالتذوقأعضاءتوجد

لها-والزنابيروالنحلالنمل:مثلالحشراتوبعضافا،ا

تلمسفهىامششعارها.قرونفىتذوقأعضاء-أيفئا

التهمته،طعمهلهاراقفإذااستشعارها،بقرنىأطعاما

الفراشات:مثلالأخرىالحشراتبعضقتتدبينما

طريقعنالعسلونحل،والدباب،اصتاتاوبعض

تطأحالما،للتغذيةخرطومهاتمدفهى:اسذأنأرجلها،

لهاوالجداجدالزنابيرأنواع:بعض.لتسهىطعمداشيئا

لتذوقتستعملها،البيضوضعآلةفىتذوقأعضاء

الغذاءيوجدحيثفيها،بيضهاتضعسوفالتيالأماكن

لصغارها.المناسب

فيأساساالحشراتفيبالشمالإحساسيوجد.الشم

قويةشمحالممةالحشراتمنولكثيرالاستشعار.رقرو

فىاتجاهاتهاولتحديدالطعامموا!أضحديدتستعملها

وتستعملبيضها.وضعأماكنأضحديدكدأطثرأعا،تجوا

منالأخرىالحشراتعلىأطتعرف-أيضا-الحاسةتلك

النحلويحدد.للتزاوجالرفيقزأضحديدلوعها،نفس

النملويطرد.الرائحةطريقع!مستعمرتهأفرادأضطىوا

حاولتإذايقتلهابل،مستعمرتهعنالغريبةالنملأفراد

علىأساساالعثاتذكوروتعتمد.المستعمرةفيالدحول

.للتزاوجالإناثمنرفاقهاعلىالتعرففيالشمحاسة

كيلومترينمسافةمنالإناثرائحةإلىتنجذبأنويمكن

قرونعنهاأزيلتإذالالإناثاهتمامأيتفقدولكنهاتقريبا

استشعارها.

الحشراتحياةدورة

الفقسوبعد،البيضةمنحياتهاتقرساحشرةكلتبدأ

وخلال،المكتملالطورإلىوالتحورأخموافىالحشرةتبدأ

التغيراتمنبسلسلةالحشراتمعظمتمرالفترةتلك

حتىالبيضةمن-كلهاالحياةدورةوتستغرق.الشكلية

الأنواعبعضفىقليلةأيامبينتتراوحفترة-المكتملالطور

الطورفيالحشراتوتعيعق.أخرىأنواعفىعاما71و

فيتعيش-فقط-قليلةفأنواعفقط،قصيرةلمدةالمكتمل

ذبابأطوارعمرااقصرهاولعل،عاممنأكثرالطورذلك

ناحيةومن.قلائلساعاتأوأياماتعيشالتيالمكتملةمايو

أكثر)الأرضة(الأبيضالنململكاتتعيشفقد،أخرى

عديدةأجيالأالحشراتأنواعبعضوتنتجعافا،05من
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الحتنرةوتحورلنموالثلاثةالأنماط

-3يسيطوكلرريمو

33المهكزي!حسةمثاو،*ا

البمسضه3كاء!كالا3كا3

3"كا4-كن-،الق!فحة"-كالمثجزجإكاصإ-!ئره

لاأ،صبن*كااببالغ!اءليبهتر؟ثمثنبه

-كالا.لآكا؟كا!"ء*3

كاكا3لم؟*.."اكابن7،كا

كاتمه!ثاطهآلصيغيوةلأ"حسه!التهز

كاكا-فههجن!-د!ميحلحيهلأكبزدنموكا3

3!لأ-إكتضالر-تموها/كا-الأالمجثئيرلأء-يمخوو،

كاكالا-!33،كاءشيهثهـاكا-كطتببرلا*وئ

إئمك!ملكيوركالتيثتكلا

إتجع!مؤلب!؟احثا

المهيضةكاءلا3

ك!-ءمشءالمبمهغ!هثجويمألمح!إكلثووكةثختتعور

اخ!بد،فىكوتهلأفيا(ممكشل!!الثزالح!نر"

كا-كا-كاكاكا-عكاأط!-لم!؟كلكاير-في43

ء3-.لأ8كابىكاحم!!كا،جمهبمببه!،

-لأ-،-!؟!،/لم،3إ؟لآكا)3؟اكال!كا-كاعكالأ-كاكا3-

أ!خ!رانمغ!خه!لم!سجرح!الح!تر"

به!.ا!3حم!راكاشبهثصله

آيتي!ئتي؟ثيكيمجتن

قئ!لم4.ع!هءلضدكلنز

كا4-كاكالألأعكا-لآ3لا/كالم-!لألا؟لا"-ع"،اح!!-ع؟كاح!ننع-،،عير،كاكالملم،صفع--؟اكا/كا،لأوكا

كالأ!،/!!هزكابركخ!ثفه!ءقفم!بىلتيالو!ى!أى/خ"كا"كا

لاكا3ءأيملبهمتجال!؟هالنثر!!!ثتزاقيإماكايريخ!،ءكا3كا

كاخع/كاوء؟!عاكاكا!حهلألأرلاكا"!كاءإيرعبميؤل!!ثبهثوبلإء،!،ص!

كا!خلم/زراكا!كا!كاو،-نمؤ!اله!!،4يخئيهآ!كعدلاكا

كا،،لا،،كا-!"ا،ء/ءكاخكا،كاجكا،لا-ءكأ-خلآ2حم!!كا

ع!.*!-!*،كاء//عكا/ء

ل!خ33!برء/!د!-ءكاعكا-.لمعهر/!

ا!ص-!يكا؟ءلا؟!كا*97!:،"+-7/-نم3*؟ر"كا.كابر،!ش0،3خكا

2

-؟-كالآ،كالأى-لآ!ع4ير!قي-؟-؟نجلأ!!!لم-ر!/،/!3

،لمخ!بر؟/-ا؟4آثيجمبرقي/ءثختيلأبمكركأ!كاإلمجيتئرءكا7"كا!-ع*

،ع
"-!!؟وكاكاء"ء؟كاكاكاكاخ؟جكحجل!-،جتمؤحم!!عكا

جيلاتنتجأنواعوهناكالواحدالعامخلالوتموتتعيع!،

.العامفي-فقط-واحدا

أنواعمعظمفيجديد،كائنيتكونالتكاثر.

الأنثى،بييضةالذكرنطفةتخصبحينما،الحشرات

البطن،منطقةفيوتخزنهاالتزاوجعندالنطفةالأنثىفتتلقى

النطفتلكتخصبذلك،بعدبيضهاالأنثىتضعوعندما

الأنثى.لجسممغادرتهاعندالبييضات

فمثلا:التكاثرفيعاديةغيرطرقالحشرأتمنولكثير

وبعفالحشراتوالخنافسوالذبابالصراصيربعضتلد

الأنثىجسمفيتبقىالبييضاتلأنأحياء؟صغاراالأخرى

تتكاثركما.الأمجسممنالصغاروتخرج،تفقسحتى

مكونةوالزنابير،النباتقملإناث:مثلالحشراتبعض

تكاثراالأخرىالحشراتمنكثيرةوأنواع،والتربسالأورام

الذكورأنالأمروحقيقةإياها.الذكورإخصابدونعذريا

إطلاقا.موجودةغيرأوالأنواعبعضفيجداالوجودنادرة

العسل،نحلملكاتفيهابما؟الإناثبعضوتحصلهذا

واحدتزاوجمنحياتهاطوالنطفمنيحتجنهماكلعلى

وإذا،إناثعنهينشأمخصبابيضاالملكةأنتجتوإذا.فقط

فقط.ذكورعنهينشأمخصبغيربيضاأنتجت

ولكن،الألوانواالأشكالمنالعديدالحشراتلبيض

.اللون)كريمي(أوباهتولونهمستدير،أوبيضىمعظمه

بينمافقط،المجهرتحتالحشراتأصغربيضرؤيةويمكن

خمسةبين،طولهيتراوحبيضاالحشراتتفئأكبر

تضعهاالتيالبيضكميةتتفاوتكماملم.عشروخمسة

الأنثىماتضعهمتوسطيبلغوربمالاخر،نوعمنالحشرات

وتضعحياتها.خلالبيضة02و.001بينالحشراتمن

يضعبينماالبيففقط،منقليلةكمياتالإناثبعض

هوالأبيضوالنمل.بيضةبليونمنأكثرالاخرالبعض

تمتلئالتزاوجفبعد،الحشراتبينللبيضوضعاالأكثر

عاجزةمعهاتصبحدرجةإلى،الأبيفبالبيضالنململكة

بينيتراوحبمعدلالبيضتنتجفهيتماما،الحركةعن

وتضعالواحدأليومفيبيضة00.03و.000.01

قرب-غالبا-مجموعاتفىأو،فرادىبيضهاالحشرات

فقسها.بعدالصغاربهتتغذىالذيالطعام

الكبيرةالتناسليةالمقدرةحولالقصصمنالعديدهناك

التيالصغارمنأييمتلمإذاسيحدثوعما،للحشرات

يستيمفقط،أشهرأربعةخلالففي،الحشراتتنتجها

نحوينتجأنالمنزلىالذبابمنزوج

الأنجالمن091).00).000.000.000.000.00

لأن،يحدثأنيمكنلاهذاولكنكلها.عا!تإذا

منوالعديدالمتاحةالغذاءوكميةوالمفترساتالطفيليات

الانفجارهذامثلبحدوثتسمحلاالأخرىالعوامل

في-تماما-تفعلمثلما،الحشراتأعدادفيالهائل

.الأخرىالحيوانات
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فإنها،البيضةمنالحشرةتخرجأنبعدوالتحور.النمو

.النوعحعسبوالتحورالنمومنأنماطثلاثةمنواحداتتبع

البدائيةالحشراتأنواعبعضفىالأنماطأبسطويوجد

الذيلوذواتالسكرحسةلاذأ!كفيبما،الأجنحةعديمة

تكولىفإنها،الحشراتتلكصغارتخرجفعندماالقافز.

حجمهاعداماشىء،ك!!فىلابائها-تمافا-مشابهة

وذلكالمكتملالطورإلىوتصلذلكبعدتنموثمالصغير،

عليهايضيقأنبعد،القديمالخارجىلهيكلهاشقهابعد

النمومنمعينةلمرحلةوصولهابعدثم،منهخارجةلتزحف

ومنذ.تتزأوجأنوتستطيع،التناسليةأعضاؤهاتكتمل

إلاالحشراتتلكتتغيرلاموتها،إلىالبيضمنخروجها

فقط.الحجموزيادةالنمووفيقليلا،

مختلفوالتحوراضموأمننمطالحشراتولبعض

الصغارتختلفحيثاسمابق،النمطعنالاختلافتمام

ومن.تماماآبائهاعن-يرقاتأوحورياتتدعىالتى-

الم!ضم!ى،الطورإلىتتحورحتىالشك!فىتتغيرثم

بنوعالحشرةوتمر)التحول(.التشكلالتغيرهذاويسمى

وتشكلمكتملغيرتشكلوهما:،التشكلنوعىمن

مكتمل.

فىالتشكلمنالنوعهذايتم.المكتملغيرالتشكل

والصراصير،مايو،وذباب،الجنادب:مثلمنحشرات

الحنطة،وحشراتالحصاد،وزيز،واليعاسيب،والسرمان

البيضةا-التاليةبالمراح!!الحشراتتلكتمرحيث

.الم!ضم!!الطور3-الحورية-2

وحشراتالجمادبحالةفىآبائهامثلالحورياتتبدو

شك!علىالأجسحةوتظهر،أجنحةبدونولكنهاالحنطة

وتكبر،للحشرةانسلاخاتعدةبعدصغيرةوساثد

الانسلاخبعدثم،ذلكبعدانسلاخكلبعدالأجنحة

مكتملة.بأجنحةللحشرةالكاملالطوريخرجالأخير

تعيمقالتىنفسهاالأماكنفيالحورياتتعيعشماوغالبا

الذينفسهالغذاءوتستهلك،المكتملةالحشراتفيها

الأطوار.تلكتستعمله

الحورياتفتختلف،والسرماناليعاسيبحالةفىأما

حشراتهيالمكتملطورهافيفالحشراتابائها،عنتمافا

بينما،الطيرانفيوقتهاأغلبتمضى،جميلةمجنحة

عنتتنفسحيثالماء،فيتعيشالأجنحةعديمةالحوريات

حورياتأوالنياداتتسمىماوغالبا،الخياشيمطريق

خارجةتزحفالنمو،مراحلآخرإلىتصلوعندماالماء.

آخرتنسلخحيثصخرةأونباتجذعإلىالماءمن

مجنحة.مكتملةحشراتوتصيرلهاانسلاخ

أنواعمعظمفيالنمطهذايتم.المكتملالتشكل

والخنافسوالعثاتالفراشاتذلكفيبماالحشرات

تبين)أعلاه(والصورةالحمتمراتكلحياةدورةليالدايةلقطةالبيفمة

لاالتى-اليساريع.شجرةغمسعلىليضهاتضعوهىالقراصعتة

ال!يض.منتحرجأصمو-ااطكتم!!أ!وراتشاله

-!-حبرء؟!3رو!-+-.!كص-خ-!3*كالم

3*!محمح!!هال!!يرس--سيىحش؟+-*ث*!-7

ح!ت!مح!!ريريزى72لإين--خش،--"--

ع!ءث!رزلم؟-؟3--!م-!-*ءع

جم!يهوشيرير+7--2شكأ؟ء؟-37س7ل!!!تن--ء-**-!

أدلاهالصورةتوضح.الحشرةنمويكملالحمادلزيزالأخيرالانسلاخ

وتبدو.حوريةآخرجلدم!حارحةتزحفوهىالمموالمكتملةالحشرة

المكتملين.لحناحيهابالنباتمعلقةوهيالصورةفي

به!
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ارواتتلكتمرحيث،والنملوالزنابيروالنحلوالذباب

الخادرة3-اليرقة2-البيضة-ا:!طمراحلبأربع

الشكلدوديةالحشراتهذهويرقات.المكتملالطور-4

اليرقاتتعيش،الأنواعأغلبوفيإطلاقا،آباءهاتشبهولا

الاباء.غذاءعنيختلفبغذاءوتتغذىمختلفةأماكنفي

ومعظملابائها.كالتىأجنحةولامركبةعيونلهاوليس

فمأجزاءلابائهايكونبينما،قارضةفمأجزاءلهااليرقات

لأنواعتوجدبينما،أرجللهاليساليرقاتوبعضماصة

البطن.منطقةفىتوجدبالأرجلشبيهةكثيرةزوائدأخرى

يرقاتتدعىفمثلا،خاصةأسماءبعضولليرقات

اليرقةالذبابويرقاتاليساريع،والعثاتالفراشات

البعوضويرقاتالدويدة،الخنافسويرقاتالقطعاء

والنموالتغذيةإلااليرقاتعلىوما.الحراقصأوالشولات

يأكلوقد.عليهاالجلديضيقعندمامراتلعدةوالانسلاخ

وزنهيفوفماالنباتاتأوراقمنالواحداليومفىاليسروع

.مراتعدة

حيثنموها،اكتمالعندفقطالأكلعناليرقةتتوقف

بهاتغطيشرانقاليرقاتبعضتغزلوقد،خادرةتصير

لمرحلةكإعدادأغطيةأجسامهاحولتفرزأوأجسامها،

تسمىالخادرةمننوعإلىاليعسروعويتحول.الخادرة

ميتة،وكأنهاوتبدوساكنةالخادراتمعظمتبقىالمذهبه،

الواقيالغطاءدأخلتجريكبيرةأنشطةهناكولكن

إلىغالباوتحولاليرقاتتراكيبتدمرحيث،للخادرات

ثم،المكتملللطورأعضاءتكوينهايعادحيث،سائل

منهوتخرجالنمواكتمالبعدللخادرةالواقيالغطاءينكسر

.التحولأنظر:.الكاملةالحشرة

الحشراتحياةطرق

وأ،حشرةتأكلهافقدبالأخطار،مليئةالحشرةحياة

يحرقونهاأوالناسيسحقهاقدأوآخر.حيوانأيأوطائر،

قدأو،الطفيلياتأحدبهايتغذىوقديعسممونها.أو

الجفافمنموجةتهلكوقد.الأمراضبعضتصيبها

جوعهاإلىيؤديمماالحشراتبهاتتغذىالتيالنباتات

منوكثيرالحشرةنجتوإذاالبارد.الجويهلكهاقدكما

به-تتغذىالذيالغذاءفسينفدالأخطار،تلكمننوعها

.حالأيةعلىالحشرةتموتوسوف

خلالعديدةحياةطرقللحشراتنشأتولذلك

الحشراتتأقلمتفلقدالبقاء.أجلمنالمستمرةمعركتها

لديهاونشأ.المعروفةالبيئيةالظروفكلتحتالمعيشةعلى

أنواعمنفالكثيرأعدائها.منللهروبالوسائلمنالعديد

العاليةتكاثرهدرجةعلىكليااعتمادايعتمدالحشرات

غالبيةتمضى،الحقيقةوفي.الحياةمخاطرعلىللتغلب

حيثالماء،فىللعيشالأحرىالمائيةالحشراتمتلمثلهمهيأالمماءنوتي

ويتغذىكمجاديفيستعملهاومفلطحة،طويلةحلفيةأرجلالهإن

بالطحالب.

صلةلهتفعلهماوكلوالتكاثر،الأكلفىوقتهاالحشرات

تقريبا.النشاطينبهذين

العديدبوساطةللتزاوجرفاقهاالحشراتتجذبالتودد.

روائحالعثاتأنواعمنالكثيرإناثمنفتنبعث.الطرقمن

نأكما،الغالبفيطويلةمسافاتعبرالذكورتجذب

تستعملهاشمأعضاءالفراشاتمنعديدةأنواعلذكور

وزيزوالجداجد،،الجنادبذكورتغنىبينما،الإناثلجذب

تفرزكما،الإناثلجذبالأمريكيةوالجنادبالحصاد،

تتغذىأجنحتهاخلفمنسائلاالأشجارصراصيرذكور

منلإناثهاهداياالراقصالذبابذكوروتجلب،الإناثبه

بعفأنواعإناثتجذببينماتصطادها،التيالحشرات

معينة،شفرةشكلعلىوميضبإصدارالذكورأليراعات

ضوئيةومضاتبإرسالالأنواعبعضذكورفتستجيب

ضوئية.استجاباتإرسالالإناثمنوتنتظر

أيةالحشراتمنالعديدلدىليص.الأسريةالحياة

بعدثم،للتزاوج-فقط-الأبوانشلاقىحيث،أسريةحياة
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حط!واجمم!للتراوجكإشاراتمتقطعةفتراتعلىو!مئاظ!اليراعة

،دأكتفساقىالأسااأما،ا!ميصاهداإطلاقعلىقادرةاليراعات

الأصهـى.االألوااص!بميرهومضىممط!مهالوخف!صل

للصغارأخداءافيهيتوفرم!طنفيبيضهاالأنثىتضعذلك

بيضه،معالغذاءوالنملالزنابيرمنكثيرويخزن.وتتركه

علىبيضهاالمفيلىاوالذبابأ!فيليةاالزنابيرتضعبينما

قربها.أوالأخرىاوالحيواناتالحشرات

تلحسهاحيث،الخيلبشعرليضهافتلصقالنغفةأما

توحثم،الخيلمعدةداخليرقاتهاوتنمولشفقس؟الخيل

الخيلى.فضلاتمعالخارجإلىالنموكاملةاليرقات

حشرةتبقمىفمثلاببيضها،الأنواعبعضإناثوتعتني

ترعىثم،يفقسأدإلىوتحرسهنظيفابيضهاالعجوزإبرة

صغارهامعالخنافسأنواعبعضتبقىكماالصغار،

وتطعمها.لتحميها

هيالحقيقيةالأ!عريةالحياةذاتالحشراتولكن

الأبيضالنملأنواعكل:بينهاومن،الاجتماعيةالحنترات

وبعضالنحلمنوالعديدالحملأنواعكلو)الأرضعة(،

كليعتمدمنظمةمجتمعاتفيتعيشفهىالزنابير.أنواع

إلاالمجتمعاتتلكوما،الاخرىالأعضاءعلىفيهاعضو

00006منيقربماتوجدفمثلاالأعضاء.كثيرةأسر

نحلمستعمرةفيالنحلمنحشرة000.08إلى

ملايينوكذلك.واحدةملكةمنجميعهاتنحدر،واحدة

فوظيفة.واحدةأبيضنم!!مستعمرةفيالموجودةالأعضاء

ذاتالحشراتتقومبينما،البيضوضمعببساطةالملكة

التغذيةبمهمةالمستعمرةفيالاخرىالمكتملةالأطوار

المكتملةالأطوارذاتالحشراتأجيةوغابالصغار،والعناية

.الشغالاتوتسمىتستطئالتكاثرلاالمستعمرةفي

لتضع،الححتصفىالطويلةليصهاوضر!آلةتمدالنمسيةالورقزنبور

تفقسوحيمما،الأخابلاحرةالحشراتيرقاتح!كىسصخا

.أحرىحمتمراتحسامأداح!لممواسلورلرشا!

بكليوجدكماالجنسينمنشغالاتالأبيضاوللنمل

الملك.يدعىللتكاثردأئمذكرمستعمراتهمنمستعمرة

والزنابيروالنحلالنملحالةفيالشغالاتكلتكونولكن

الحشراتتلكمستعمراتفييوجدكما،الإناثمن

معالتزأوجالوحيدةوظيفتها-فقط-معينةلأوقاتذكور

المستعمرةفيفللشغالات،مباشرةذلكبعدوتموت.الملكة

بقرنيالنمليلمسوعمدما،المنحمتمراتمرقطيعايرعىالألباننمل

عسليسمىسائلا"!الأبقار"تفرزلرفق،المنحمتراتطهراستحتمعاره

الممل.يلعقهالندى
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شغالاتمن-م!أعضا"لهفردلكلمحظهم،مجتمعالعسلنحلمستعمرة

وسمهاولقد.الملكةهيالحمراءالسحلة.الحاصةأعاؤه-وملكاتودكور

عليها.التعرديستيمكىالأحمرداللونالنحال

وتقومالصغار،برعايةالحاضناتتقومحيث،مختلفةأعباء

الأعداء،هجماتمنالمستعمرةعنبالدفاعالحارسات

أخرياتوتقوم،الطعامعنالشغالاتبعضتبحثبينما

العش.وتوسيعبنظافة

لديهإذ،الاجتماعيةالحشرأتأنجحمنالنملولعل

قملحشراتيربيالنملفبعض.الحياةطرقمنالعديد

يمتصلكىالأخرىوالحشراتاليساريعوبعضالنبات

بجهـعدالحاالنمليقومبينما.الحلوةسوائلهامنها

النمل،أنواعمنبعضوتقوم،بيوتهفيوتخزينهاالحبوب

يزرعحيث،بنفسهطعامهبزراعةالأوراققاطعالنملمثل

بسرقةاللصالنملويقومبيوتها.داخلصغيرةفطرمزارع

النملمنأنواعتهاجمبينما،غيرهأعشاشمنالطعام

بيوتهافيوتربيهاالصغاروتمسرقالأخرىالنملبيوت

الحشراتصيدعلىأساساالجيوشنملويعيشلها.كعبيد

،الالافمئاتفىالأرضعلىتزحففهي،الأخرى

تهاجمكماطريقها،فيتقابلهاالتيالحشراتكلوتأكل

وذلك،أخرىحيوأناتأيةأووالسحالىالفئرانأيضا

كماشة،كذراعيعديدةتشكيلاتفىحولهابالالتفاف

تضيقالتيالنملحلقةمنالهروبالحيوانيستطعلمفإذا

.صغيرةقطعإلىبسرعةيمزقفإنهباستمرار،عليه

طريقعنبينهافيماالاجتماعيةالحشراتتتصل

العسلنحلويستخدم،والرائحةواللمسالصوت

مصدرومسافةاتجاهعنالخليةأفرادبقيةلإخطارالرقص

الغذاء.

الحشراتمنكثيريموت.والهجرةالشتويالسبات

فىالبردخلالتعيشمنهاكثيرأولكنالشتاء،اقترابعند

.الخادرةأو،اليرقةأو،البيضةطورفي،شتويسباتحالة

الحشراتمنكثيرالشتويالسباتفييدخلكما

،والبعوض،المنزليالذبابفيهابماالنموالمكتملة

تمضىحيث،والفرألشاتالعثاتوبعض،والدعاسيق

الغرفوأسقفالخازنوفيالمزارعحظائرفىالشتاء

والمناطقالأرضيةوالأنفاقالأشجاروتجاويفوالكهوف

.الأخرىالمحمية

الأمريكيةبالقارةالملكيةالفراشاتفرقكلتتجمع

جنوبا،كثيفةسحبفيلتطرهائلةبكمياتالشمالية

ثم،المداريةشبهأوالمداريةالمناطقفيالشتاءتمضيحيث

عودتها،طريقفيالبيضوتضع.الربيعفيللشمالتعود

وتكمل.الشمالإلىالرحلةليكمليعيعقمنهاوقليل

وتهاجر.المكتملللطوروصولهابعدشمالأرحلتهاالصغار

الفراشاتمنأخرىعديدةوأنواعالملونةالسيدةفراشات

عثةمثلالعثاتأنواعبعضتهاجركما،موسمكل

الأسترالية.بوجنج
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فصلفىالصيفيةتغدتحهاأماك!م!الدعاسيقمرعديدةعمألواتهاحر.شتويسباتحالةشمتحمعا!يداأسحاشأوالدعاسيقمنسرب

اخستوي.اتأعسباستعداداكبيرةأعداد!ىتتحمعحيص،المحميةالأماك!إلىالخريص

!!ريقيةطمظكمةتالعةسيارةحولالصحراويالجرادمنسرب

يعطيوقدىالحراد،للالمج!!م!الواحدالسربيتكولىقدالجراد.لمكافحة

2.كم0005منأكترتبلغمساحة

برحلاتالأخرىالحشراتمنعديدةأنواعوتقوم

الجرادالرحلاتبتلكيقومماوأشهرأيضا،طويلةهجرة

ولا.الشمسضوءتحجبكبيرةأسرابشيهاجرارزيا

الغذاءبهاأراضىيغادرقدبل،الجوعبسببالجراديهاجر

الطويل.طيرانهمعظمخلالللتغذيةيتوقفولاالوفير،

يتركولاالنباتاتكليهلكفإنهوأستقرارههبوطهوعند

شيئا.منها

وسائلمنالعديدللحشراتالأعداء.منالوقاية

تحاولالحشراتومعظمالأعداء.ضدالنفسعنالدفاع

بسرعةالعدوأوالقفز،أو،بسرعةوالطيرانالهروبببساطة

فيوالخنافساليساريعمنكثيرويبدوالأعداء.عنبعيدا

بهتخيفتهديدأسلوبتتخذأو،ميتةحشراتهيئة

العدو.

عنللدفاعقويةأسلحةالحشراتمنوللعديد

موادفيقذف:كيميائيةحربايشنفبعضها،النفس

المدفعجية،الخنفساءمثلأعدائهنحوضارةكيميائية

الحشراتمنوالعديدوالصراصير،،الأذنلمةوحشرات

)النق(المرقطالبقمنكليصدربينما.الأخرى

روائحالجيفوخنافسالأجنحةشبكيةوالحشرات

وذبابالنملأنواعولبعضالأعداء.تطردجداكريهة

فكوكالحشراتمنأخرىوأنواعالتبانا()ذبابالخيل

وبعضوالزنابيرالنحلولدىمؤلما.سمعابهاتلسعقوية

شعيراتأليساريعولبعض.سامةلسعأدواتالنملأنواع

باثة،لمسةأخفعندتنكسرسمعلىتحتويجوفاء

والحشرات،والعثات،الفراشاتبعضويحمي.للسم



الأعداءضدقويادفاعاالحشراتبعضتممحالكيميائيةالأسلحة

باتةالجلدفيغرزهاعسدتسكسرحادةشعيراتالسرجيسروعولدى

فيه.السم

أعدائها،خداععلىالحشراتمنالكثيريمساعدالوقائىالتنكر

جسمهاتمدأن-العثاتلأحديسروعوهى-البوصةلدودةويمكى

تماما.الشجرةأغصانأحدوكألهليبدومتصلبامستقيما
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لأعداءاأوالطيورعندالرديءطعمهامجرد،الأخرى

لآخرين.ا

وألونهلأن،أعدائهمنالحشراتمنالعديدويهرب

لالدرجةفيه،الموجودالبيئىالوسطمعتماماشأقلمشكله

حالةفىالعثاتتكونحينمافمثلأالأعداء،يلاحظها

لحاءعنتمييزهايمكنلاالأشمجارجذوععلىاسترخاء

علىالموجودالطوربرازيشبهوبعضهاالأشمجار،تلك

تشبهبينما.عنهتمييزهايمكنلابصورةالأشجارجذوع

الأشمجارأغصاناليساريعمنوكثيرالعصويةالحشرات

فراشةتطويوحينماعنها.تمييزهاجدايصعببحيث

جافة.ميتةشجرةورقةوكأنهاتبدوفقدبجناحيهاالأوراق

القويةالدفاعيةالأسلحةذواتالحشراتبعضولدى

لونيةأنماط،الكيميائىوالرشالسامةاللسعأدواتمثل

صفراءخطوطوالزنابيرالنحلمنالكثيرفلدى،براقة

سمعها،وجربواحدةمرةماحيوانهاجمهافإذاوسوداء،

تلكلديهمنضدأخرىمرةالمحاولةعلىيجرؤلنفإنه

أنشذكرتجعلهالخطوطفتلكوالسوداء؟الصفراءالخطوط

جدا.خطرةالحشراتتلك

أسلحةلديهاليسالتي،الحشراتمنالكثيروتماثل

ذاتللحشراتالمميزةاللونيةالأنماط،قويةدفاعية

ولاالأعداءبهاينخدعوبذلك،الدفاعيةالأسلحة

الحشراتتلكوتسمىمهاجمتها،علىيجرؤون

أنواعبعضالشائعةالمتنكراتوتشمل.المتنكرات

وكلها.النحلذكوروذباب،والخنافس،الرفرافالذباب

الفراشةالمتنكراتأشهرومنالزنابير.أوالنحلتشبه

الطيورتدعوبذلك،الملكالفراشةتشبهالتىالملكنائب

معتقدةأكلها،تحاولولاوشأنها،الملكنائبالفراشة

لديها.المستساغغيرالطعمذاتا!للكالفراشةأنها

الجيدةالحمايةذاتالحشراتبعضتشبهوهكذا

وأنماطألىاناللاسعةغيرالسرفةذبابةتحاكياليصىالسفلىالصورةفيأعدائها.لخداعفرصةالمحميةغيرالحشراتيممحالمحميةالحشراتمحاكاة

.اليسرىالسفلىالصورة،اللاسعالزدبور
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الريلاءصقراطسمىالرثمورأشكىبيرتمدأأدولتحكعلىلترسةمعركة

السامةداحسهااحةاتكلررتم،ظهرهع!الرقيلاءع!صوتالر!ورأشىتلقى

حيتالعت!،إلى(احسفلىاا!مورة)االمحدرةصحيتهاتسحصثم(،الوسص!إ

منفللكثيرأيضا،جيدةحمايةذاتأخرىحشرات

والصفراءالسوداءالحلقات-مختلفةأنواعمن-الزنابير

أ!بأش!صاها-بتن!وأ!بص!إةامنطقةفيالموجودةنفسها

حمايةالحمايةذالتالحشراتتكحسب-الآخرالبعض

البيئي.التنكر،الوقائيالتلوينانظر:حمايتها.فوق

معظماحياةالمميز.سلوكهاالحشراتتسلكلماذا

تستطعلاولذاحدا.قصميرةالنمومكتملةالحشرات

الأحيانمنكثيروفيآبائها،منالتعلمالصغارالحشرات

ولادةقبلالنمومكتملةالأطوارذاتالحشراتتموت

ليستالصغيرةالحشرةفإن،ذلكمنالرغموعلىالصغار،

سلوكأنماطكللأنوذلكتريد.ماتعلماإلىحاجةفي

ولذا،العصبيجهازهاداخلبإح!!اممبنية،موروثةالحشرة

مصباحأضىءفإذاليئتها.معتلقائيةبصورةتتفاعلفهي

يفرالصرصورولكن،بتلقائيةنحوهتتجهالعثةفإنما،

أضفتىاصىالمفرطةالفا!حمةرائحةتجذبكما.منههاربا

أجساممنالمنبعتةالحرارةتحذبمثلماالفاكهةذباب

البراغيث.الحارالدمذاتالحيوانات

بكه-تماما-وإلمامهاذكاءهاالحشراتتظهرماوغالبا

جاهزةالانعزاليالزنبورأنثىتكونحينمافمثلا،تفعلما

بناءوبعدالعشلبناءالمناممبالمكانعنتبحثللتكاثر،

،الصراعوخلالالرتيلاء.عنكبوت-الحطرةضيستهالحوتتمدموهى

)الصورةاحم!صوتايحدرحيت،اطعحكبوتاسحوةاالبطميةالمسطقةاحل

لمجصة.تصححليها
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-يسروعأوعنكبوت-المناسبةالفريسةعنتبحث،العش

إلىوتحملهاالضحيةتشلثم،السامةاللسعأداةطريقعن

تتغذىيرقةوتفقسبيضهاعليهاتضعثمالع!ش،

أنثىتفعلهذلككل.وتخفيهالعشتسدثم،بالضحية

تتعلمه.أندونالإلهيةوبالفطرةتلقائياالزنبور

العسللنحلةيمكنحيث،التعلمالحشراتوتستطيع

على-تمافا-تتعرفكما،بالطعاممعينلونربطتتعلمأن

الحشرةتتصرفوعموماخليتها.حولالشهيرةالنقاط

السلوكيالنمطحسبعلىالمبنالنوعفيالمعينة

عبرالسلوكيةالأنماطتلكنشأتولقدلديها،المتوارث

.عديدةقرون

الحشراترلب

وهى،الأرجلمفصلياتشعبةإلىالحشراتتنتمى

هذهوتحتوي،الحيوانيةالمملكةفيالرئيسيةالأقسامأحد

والكركندرجل،المائةذواتعلى-أيضا-الشعبة

والحيوأنات،والعناكب،والعقاربالبحر،وسرطان

الحلقية،والأجسامالمفصليةالأطرافذاتالأخرى

لصفاتالمشابهةالأخرىوالصمفات،الخارجيوالهيكل

الطوائف،منالعديدإلىمقسمةوالشعبة.الحشرات

أفرادفىتوجدولابينهامشتركةصفاتطائفةكلولأفراد

وتلك.الحشراتطائفةالحشراتتكون.أخرىطائفةأي

لصفاتطبقاالرتبمنالعديدإلىمقسمةالمجموعة

وتركيبعدمها،أوأجنحةوجودعلىتشتملمتعددة

التشكل.نوعوعلى،الفموأجزاء،الأجنحة

رتبعددعلىالحشراتعلماءبناتفاقهناكليس

الحشراتمنمعينةمجموعةيعتبرمنفمنهم،الحشرات

بيننفسهاالمجموعةيقسممنومنهممعينةلرتبةتابعة

منالحشراتعلماءمنفهناكولذلك.الرتبمنالعديد

منومنهم،الحشراترتبمنرتبة03منأكثريرصد

الجدولفيالمرصودةوالرتب.رتبة25منأقليرصد

مجموعاتكلتشملالتاليةالصفحاتالموضحثى

الرئيسية.الحشرات

رتبة،كلأفرادرقىدرجةحسبعلىالرتبوتنظم

عديمةالبدائيةالحشراترتبتوجدالجدولبدايةففى

وهكذا،فالأرقىالأرقىالحشراترتبتليها،الأجنحة

(.قوسين)بينللرتبةاللاتينيألاسممعنىيليهرتبهكلاسم

وا!لقطع،الذيلأوالذنبول!()!3اللاحقالمقطعيعني

عديمةس!"96()*3اللفظويعنيالأجنحةس!أ9()ء3اللاحق

الأجنحة.

مرةلأولظهرتقدالحشراتأنالعلماءويعتقد

ولقد!شة،مليون004نحومنذالأرضكوكبعلى

امتدالذيالكربونيالعصرصخورفيأحافيرهاوجدت

خلت.سنةمليون092نحوإلىمليون036نحومن

،كثيرةبكمياتالحشرأتلبعضأحافيروجدتوقد

يبلغجناحيمدىذاتأليعاسيبلأحدأحفورةوهناك

خلت.سنةمليون024نحوومنذسم06الأقلعلى

حشراتمنكثيرانقرضالكربوليالعصرأواخروفي

الظهور.فىأخرىأنواعوبدأت،الكربونيالعصر

502نحومنذالمشمرالذيالجوراسيالعصروبحلول

كلظهرتمضت،سنةمليون138إلىسنةملايين

الحالية.الحشراترتب

المملكةفيالحشراتموقععنالمعلوماتمنلمزيد

.الحيوانانظر:الحيوانية

العامةوالأسماءالرتبةاسم

الذيلأوية:رتة-

الأولى(االديل)دوات

الححريارريلادوات

الأجنحةعديمات:رتبة-

الحالواهـالرافي()درات

القا!رالد،!حشرات

الذيلنائة:رتة-

المردرخ(الديل)دوات

الشرحيةالؤ،ديلةطرالديلنائية

ا!ترحيةاالقرودقصيرةالديلوتائة

الذيلهديات.رتة-4

الحصلى(الديل)دوات

السكرولاحسةالشريالديلخرات

التتنمكلونوعالنمومكتملةالحشراتخم!ائص

وقرودالأحححةعدممة،الرأسداحلإلىتحمح!ألىيمكر،قارصةأوماصة-تافةالممأحراء

قرودكألهامرتمعةوتحمالمصكأعصاءالأماميةالأرحلتححتعملوالعيود،الا!شتحعار

تت!صل.حدسلاا!شتحعار،

طويلة،ا!شثحارقرودلديها؟الأححةاعدكلة،الرأسأ!احلسحعهاويمك!قارصةالممأحراء

ى!وموحودمتطورقهـرعصولديهااعالأسهمحطم،موحودةعيرأرمحترلةالمركمةاحيولىا

تشكليوحدلاللقثر،ويستعملالحط!سطقة

طولجةالامحتشعارقرود،الأحححةعدبمة،الرأسداحلسحسهاممكى،رصةظأ!اأحراء

الألواعلمعصالحترحيةالقررد،قصيرةأوطويلةشرحيةقروددات،العيولىعدممة،رديعة1

تتمكل.يوحدلالال!ريسة،الإمحماكدييححتحمل!لقاطشكلعلىتحورت

وأمحترلةالمركةاحيورا،ورديعةطويلةالاستشعارقرور،الأححةعدممة،قارصةالممأحراء

تحري،شريةأديالتلاتةأوديلالىلها،حرشثي-اساعا-اص،الألواعسص!يمعدومة

ئشكليوحدلا،أتيرتإداتممرأوسحرعة

ايخال

القرونعديمةالذيلأوية

ايخرجة

القافزالذنبحشرة

القرونطويلةالذيلثائه

الثرجة

السكرلاحسة
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العامةوالأس!ماءالرتبةاسم

شبليعاا0رتة-

(تالسا)

راليعا!ي!-!الأواالحضاتا

مايوذلاب-رتة

المحمحاتةايىقصرات

يوطدلا!حتحرات

)اليكوتيرا(الأححةمطويات:رتجة-

ا!صثورة(الأححة)دوات

الأححارادلا!حترات

الأخحةجلدية.رتجة-

الأحمحة(اشات)د

العحورإسقحترات

الأح!حةمشقجات.رتجة-

اهسشقجةأاالأحمحةا)درات

عي!اض1،دالحرا،!دلحاا،حدالحدا

صراا!روا

الأححةقساوية.رتة-أ

الشاوية(الأححة)دوات

ا(لأرصة()أزالأديص!االط!

الأح!حةرشقات.رتجة-1

الشطة(الأحسحةا)دوات

الأعشاشاعارلات

القارضالففلرتة-أ

الصو!()آكلات

القارص!الفضل

الماصالقمل.رتجة-أ

المسلع(عيرالدس)دوات

الماصالفماط

الأحنحةمحكات-رتجةأ

(اغاص!ات)ا

المح!طت.ا!،اوفمل،العلروفم!!

الأحنحة!ميةرتجة-أ

احقاالمصمية(الأححةا)دوات

ا"لأححة()شحالهالأخحةمخاسات-رتة1

التخا!ة(الأححة)دوات

اغريةاالححخراتوالحصادوريراورتقكل

الأبخحةهدية-رتة1

المهذسة(الأححةا)دوات

التر-!حشراث

المثالالتشكلونوعالنمومكتملةالحشراتخصائص

اليسوبلاوالنىرالمتازيةالتتالهة،الشمالةاسشائةاالأححةام!روحالىل!،تارصةالممأحراء

لارل!حهااطيرار،اسريحةحشرات،صحمةالعيولىحذا،صعيرةالامشتعارقرودطها،ممك!

ا!ديهاطيرالها،أتاءتتراوحا!واء،اكىالطرائدا!يدتستعماالأرحلاول!س،المتىتستفيع

م!ضم!.عيرالت!صل،سقرسةمائيةتحورب

مايودلالةعدلأعلىنحملاقىالعمهائهالأححةاسر:حا--اصاعا-اكا!ححرا،،!ارصها!اأصهـاء

قصيرةالا!شتحعارزدقر،الأمامىاالىوحل!-هـم!أححعرالأحححةام!الحل!اشوح،ا،تهـاحة1

ولدلكتخعديلاالححوورخملةالأطوارا،طويلةأديا-تلاتةأوديلادا!ا،كيرةدا!يراحدا،

م!خمل.عيرات!ط-ماثيما،حووياتاظ،لقص!سددئلتجش

الحجريةالذبالةتطوىالتيا!تائيةاالملأححةستهـ:ص"+امت!ء،اح-!ا:عا"ط.!ا!حةاصاأص!اء

ا!ا،الأمايهاالأححهاصتأاحل!هاملأححهلأحها!لأسر!اص:وسصحهودح!

م!خلىعيراروطفي،طبا!حرعدبما؟بلةصر-!حه:ؤس!؟ا!اسافر:!

الأذنلمةقصيرةا!لأمايةالأححةاالأححة،امرر:حارلديهاأ!،الأححهاطةعد،قارصةا!اأحراء

ارر!ا،الاكراحةعدالأماميةاالأححهافىلفروعائةيهرةالحلجةالأححةا!وحلدلة

م!حكل.عراح!ط!ااحصى،امصمهحردثلمحىاصتهملط!!خهض:د

لجدباالحلميةالأحمحةا،وحلدلمجةصيقةاملأماميها"لأححه،الأححهاصر:حاراكا،قارصها!احراءأ

مقوسطهالاسسسارالر:ر،الاسحراحهعدالأمامهها(لأححه!ى:لص!إوعائحهعرلصه

،لحك،أصواظزتحدتآدادأ!الأساالح!ر،الأحمحةاعديماالأسالعصر،طويلة:أا!وقا

يهـم!ض!ااخكاا

)أوالأبيضالسملئحط!التىاطتالثةاعحتائهاملأححةسحا!تطا!اطاتأص،قا!حةاعماأصهـاء

الأرضة(ثالحمودالأتالنا،ا-!ا:اصهـا!صداملأححهن!س!،احها"لأت!اررعرمصحة

م!صط-عى!اررط-،أححه-.لر

الأعثاشغازلةسروحالىاكاا!د!صرا،أححهتورباطاسحسامل!!ا!،قاؤعهاعم!أحراء

لهاا\ماميةاالأرحل،الاشراحةاعدارراعرسسطحةتحطاتئيةاتاالأحمحةا

م!خمإ.عيراخت!طلىاللرهـير،عارالأت

الدحاحكفلةرتليلالطيور،ع!تطمب،سمقودةأوسحخرا!ةأحيولىا،الأححةاعدممة،قارصةالممأحراء

الحيوا،تآ!اتمرآكةهـالحلد،ثالعرار-علىتعدى،اخديياتاعلىيحصطمها

م!حطعحرالحس!،!ارر!احر،ا:دحاصةاحأسها

الإنسانحم!مفملةلها،الأحمحةعدممة،ا!ا،شما1عدمعدالرأسداحلسحهاممك!،وماصةظقحةا!اأحراء

طميلأتمحاهـ،وداتقصيرةالأرحل،ممقودةأومحترلةالعيولى،قصيرةاستشعارقرور

م!شط.عيراخشطا،التدياتدمتمتص!

الكتبقملةعدالسقصمكلا!ثر11لوثتحطاليئةاتاالأححةاسرهـحاداط،قارصةا!ىاأحراء

متالحيرالأححةعديماعالأسالحصر،الحلمةا!لأححةسأ!صيةالأطاملأححة،الأستراحةا

يهـم!حمإ.اخ!ط!ا،31حتصقيماا!دان

الحسطةحثرةرحلدية،سمي!الأماميةالأحسحةفواعدالأححة،اصروحادلدلها،ماصة-ساقةالممأصهـاء

عديمالألواعالعص!الاستراحة،اعمدالأ!ايةاالأحسحةتحتىوتط،عتامميةالحلميةالأحهحة

م!خولياح!طالأححة،ا

اترالعشائةالأححةاسروحادأرر!خارريماأوالأححة،اعديمة،ماصة-تاقةاآاأحراء

تكاتراتتكاترأراعالأسام!يهيرإلاتتستصيع،الاتهـاحةاعداحاقصاتلارر!وقتحط

م!خمل.عيرالتتىط!الألواع،العصكأدكورتوحدالأعدريا،

لوقمسطحةتطوىطويلةلحشحرا!المهدلةالأححةام!ر:حادلها،ماصة-تاقهالممأحراء

تشطيع،قصرةامشتعارقررراطديها،الأححةاعديماالأسسص،الاستراحةعدارر

اتول،الألواعالعص!ىموحودةعيرالدكورعدريا،ترات!طتتكاترأدالأساعاص!!ضإ،ت

م!ضحل.عير

لحعادازيز

لكقرىاترن!
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الأجنحةطويلةبررتة-81

الطويلة(ا\حمحة)دوات

العفر!د،سة

الأجحةعمات:رتة-91

شلالمتشعحةالعررقداتالأححة)دوات

شحكيةوالجرات،الملأسودالأعصا!(

الأجنحةشعرية:رتبة-

الشعرية(الأححة)دوات

العليمىالد،!

الأجنحةق!ترية.رتة-

الحرشمبة(الأحمحة)دوات

والعتاتالواشات

الأجنحةمزدوجة:رتة-

الحاحير()دوات

والعوصا!وامواالدلا!

الأبخحةخايةرتجة-

الأحسحة(العديمةالمأحراء)ألوية

الراث

الأجحةعمديةرتة-

العمدية(الأححة)دوات

والسوسالحاس

الأجنحةميوية.رتة-

الملتوية(الأححةا)دواث

الاحححةملتويةالحشرات

الأبخحةغثائية-رتجة

والط!الئملالشحائية(الأحمحةات)دو

والزلاليرالمتاريوالدلا!

التشكلنوعالنمرومكتملةالحشراتخصائص

ثوقمسطحةتحملالتيالشمائيةالر!يعةالطويلةالأححةمىروحالىلها،قارضةالفمأحراء

قرودلديها،الاححةعدممةاعالأس!ص،الاشراحةعداسععفاثل!وقهمر!وعةأوالحسم

مقوسالدكورسص!يالط!طر!،طويلةالأرحل،كميرةالعيود،ور!يعةطوبلةاستتمحار

.تامالتعتكل،العقر!ديلمتل

الروق،سلالعدبدالمعطاة،ا!شايمةاالمتتالهةالأحسحةمىروحارلها؟قارصةالممأحراء

ورليعة،طويلةا!تشعارقرودل!،الاستراحةعدالسق!ثلاس!وىالأححةتحول

.تامالتشكلممترسة،الح!ومكتملةالالتطورهاثيوالحشراتاليرقات

سادوقتحملرالتيالشراء،الشماشةالأححةصروحالىلها،ومحترلةقارضةالفمأحراء

علحياتداحلتعيشمائةسوقاتولها،طويلةاستشعارترردلها،الاشراحةعدالسق!ثل

.تاماقىسلقليلا،تاكل!ضحلةالتالثطورها!يوالحشرات،والوحلالحريرس

الحرشمية،الأححةصروحادا!ا،الاسنعحالعدمعدمطهوياألولانته،ماصةالممأحراء

قرود،الحلميةالأحمحةسأكر-عادة-الأماميةالأحمحة،عريصة-دةط-الأحسحة

.تامالتتح!سل،يوةالعيود،طويلةرالاصتثط

شراكي!استدلتالحلميةالأححة،عحتسايمةالأمايةالأحسحة؟لاعقةأرماصة-،قةلمأحراء

.تامالتشكل،كيرةاحيوداتوارد،كأعصاءتعملالتواردد،لي!تسمىصههـلحانيةقصيرة

!دولىأربسيطةعيودلهاالحاسير،علىمسطحاررأحسحة،لدودوماصة؟تاقةالممأحراء

،والتد!اتالطيمردمتمنصطعيلياتالقمر،!يرتستعملىطويلةالحلميةالأرحلعبود،

ظم.التشكل

تريةأعطيةإلىمتحورةالأمامةالأححة،لأححةسنروحالىلها؟تارصةالمأحراء

لعصالاكتراحة،عدالاماميةالأححةتخارتطويعتائية،الحلميةالاححة،سميكة

.تامالت!ط،أحسحةهـلىولالأساع

الأماميةالأحسحةالشائة،الحلمبةالأححةمىررحللدكور؟ومحترلةفارصةالممأحراء

الإلات،أرط!ولاأححةولاعيودولااستشعارقيودا!الي!الإلاث،يةصولحاإلىمحزلة

.تامالتشكل،أحرىخرات!يطميليةواليرقات

الكى،القاسيةالحشائيةالصعيرةالأححةصروحادلها،ولاعقةقارصةأوقارصةالممأحراء

الولشعالات،الحلميةالأحححةمىأكرالأمامةالأحححةالطراد،أتاءلعص!معتقفل

!مالعديدهاكولكى،العراليةالألواعوأعل!،الاحمحةعديمةأحرىقيلةرحترات

.تامالتتسكل،الاحتماعيةالحشرات
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لاالمثا

العقربذدالة

النملألمد

الملكةالفراشة

المنزيةالذبابة

القطلركوث

المعقمةالحشرة

الطنانةالنحلة

مقالا

غوثلبرا

لفرايقابق

الماءبق

البقة

المنتنةالبقة

حشرةالتريبس،

الجدجد

الجراد

الجندب

الأمريكىالجند!

الصدفيةالحشرة

العصويةالحشرة

النطاطةالحشرة

الموسوعةفىصلةذاتت

الورقيةالحشرة

بورلدا

الحجريةالذلابة

العقربذبابة

مايوذبالة

الممشاريةالذبابة

الزنبور

النمسىالزنبور

الحصادزيز

الحشرة،الجناحلتسبكية

الليلصرصار

المورمونصرصار

لصرصورا

شةلفراا

حشرة،لفلكرةا

القملة

النباتقملة

السكرلاحسة

الأذنلمة

عفرينليث

النح!ة

الطنانةالنحلة

الأبيضالنمل

النملة

اليسموب

التشكل

ةدرلحاا

ويدةلدا

لشرنقةا

ركتيكانتا

العلمىلتصنيف

الأحيائيلتفسفر

الوقافطلتلوين

البيئيلتنكر

علم،لحشرات

لحيوان

الحياةتغيرات

الفراشةيرقانة

اليرقة

القطعاءيرقة

اليسروع

صلةذاتأخرىمقالات

المفصليالحيوان

حان،دامسوامر

ئرلطاا

لطفيليا

المركبةالعين

علم،العابات

فونكارل،فرتش

لفيروسا

لفيرومونا

للقاحا

رولوسكا،لينيوس

لحشريالمبيدا

لمرضا

الحشرأتآكلالنبات
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أسودوجسمه،مليمتراتخمسةالحشرةهذهمنالنموالموضوععناصر

.مبيضانوحناحاهاللونالحثراتعالم-ا

وأالعشبفيقابعةالشتاءالحنطةحشرةذكورتقضىالحمتراتتو-أ

الحبوبوحقولالمراعىإلىالربيعأولفىوتنتق!!،الزاب!اعاءاصدالجراتكفاح!-

.النباتاتوسيقانجذورعلىبيضهالتضعحديثا،ا!زروعةالحشراتأهمية-2

الحشرةصغارفتتغذىتقريباأسبوعبعدالبيضيمفقسالىحةافىصات

فىأوتطير،الحنطةحشراتتزحف.والسيقانبالجذورالصار-اشات!

الحتراتمكا!حه-خ

الحبوبتكونحيث،المجاورةالحقولإلىالصيفمنتصفالحشراتأجسام-3

سيصئالجيلالذيالبيضتضعوهناك،النضجطورفياوللىدالهيكل

الحشرةمنالثانيالجيلهذايدمر.الحشرةمنالجديدارراحليةاالأعصاءاهـ-الرأ!!!-

محصوليخاصةالأحيانمنكثيرفىبالغادماراالمحاصيلالصدرج

.والذرةالشاميةالذرةالحثراتفى-الجواس4

:-..-:-أثاضدا-دالمظر-ا

!سملمحتلعةبطرقالحنطةحسرهعلىأصسيمرداتت!ا

المحاصيلدمذرأغمكيرواأطحال!اداقتلاعا،هتمام1ات!-حصالممعب-

....اللمسخ

منالنوعلهذاالمقاومةالنباتاتمنسلاأ،ت:استخدامالحثرات!اة!ورة-5

.الافاتمبيداتورشالحشراتاضكاثرا-أ

مهسص!والتحورالحمو!-

منعديدةأنواعمنواحدةالصدلمحلهالحشرةالحشراتحياةطرق-6

.بالنباتاتتتغذىالتيالماصةالحشراتالأعداءام!الوقاية-دالتودد-أ

رحيقهوتمتص،النباتحولالصدفيةالحشراتتتحمعارواتتسدكدافىهـقيالأسابة!-

الشكل.أنبوبيةالصغرمتناهيةماصةحلماتطريقعنالمميرسلوح!اوالهحرةاحثشوياالمساتخ

المكتملالذكروالضرر،الصدفيةالحشرةأنثىتسببالح!ثراترتب-7

الذكرويعيش،يتغذىأنيستطبعلاثماشمنف!ا،أولكيسأسئلة

الانتى.بيضاضحصيبت!!ىفترةات؟اتكاتشتركالحسميةالمعال!أيفى-أ

الشكل،بيضيةتكونالصدفيةالحشرةألوااى،1اسحصا::صتى،ازإ:ا،ايتىالحشراتتستفكيعالمادا2

.للنوعتبعاسم2،وهملماأبينماطولهاويتراوحرؤوسها؟!عأس

الصدفةمناسمهاالصدفيةالحشرةاكتسبتوقدالسمو؟!كتمدةالحتراتأعد!عمريبدغك!-3

جس!.تغطيالتيالحرشفيةأوالشمعية3لإنسالىصارةأوظفعةاروات!يهاتكوداقيالوقما-4

ص،ءاالحارجي؟هي!طهاساصا!يةاالحضرةتتحلص!لمادا

تشحهمادراالصدفيةالحشراتانواعلعضوءناث-ا

.طيرا!ا؟سرعهوط!را!ا؟اشاتاصعما6

وأ،عيونلهايوجدلاحيثبمالإطلاقعلىاثاتاصواظ؟تحدت!يروو؟الحشراتتسمعكيص-7

.تتحركماونادرا،أرجلأو،مجساتأى!ا!اسأ!سهااتالحضلهاتحميالشيالوتلعصرادكر-8

الحشراتمننوع2!...منأكثرالعلماءويعرفوالححتمرات؟العساك!الاحتلاهـبيرأوحهما

أشهرهامن.الصدفيةكفاحهافيارواتبحإلىأدتاقيالأسبابالعمرادكر01

ءسانحشرةضرراوأشدهاالقا".أط!من

ء!سىسص*فياعفيبختتغذىهـ!.هوزيهكيصاكش!؟عرالححتراتتساعدالحسميةالتراكيصاي11

772ء-!2شمها؟حاسةالحتراتتستعمل

؟3-عيمالفاكهةاشجارمنعديدةليم!ماقاردالححترات؟وكوراسحوالتلاتةاللأنماط!ا-12

صص؟.وشجيراتها

لم،!!"-صأولاتفهاتموف،بالنباتاتتتعذىصغيرةحشرةالحئطة!حشرة

+!،المتحدةالولاياتفيمرةأترةواالشاميةالذرةآفاتمنوتعدرحيقها،وتمتص

ص!؟ىصى!7!!!ء،هوزيهلممانمنبالقربالأصليالحشرةهذهموطن.الحبوبمنوغيرهاوالحنطة

رر!/"عامكاليفورنيابولايةالوسطىأمريكاعبرشمالآانتشرتلكنهاالجنوبيةأمريكا

المدفيةالحثرةتقريبا.أم087ادصملالذكرطوليبلغكندا.حتىالمتحدةوالولايات
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الفاكهة،أشجارتهاجمأخرىصدفيةحشرةوهناك

تقضيتكادالتىالقطنيةالوسادةحشرةاسمها

وقتفيكاليفورنيافيالحمضياتأشجاركلعلى

واحد.

حيث،المفيدةالصدفيةالحشراتبعضوهناك

صدفيةحشرةمنالورني!ش(أنواع)أحدالشيلاكيستخرج

اللك.انظر:.اللكحشرةتسمى

تسمىحشرةمنصئالكوشينيليستخرجكما

الحشراتأنواعوأحد.الصدفيةالكوشينيلحشرة

نفسهاالحشرةتغطىحيث،كحلييستخدمالصدفية

أرفمية.لالئتسمىبأصداف

أوالصغيرالغصنتشبهحشرةاوويئالحشرة

طويلجسمولهاخضراؤهأواللونبنيةوهي،النباتساق

الحمايةولونهاشكلهالهايوفر.جدارفيعةوأرجلنحيل

ن!أكثرتتنكرأنواعهاوبعضكالطيور.المفترساتمن

أشواكتشبهزوائدجسمهاعلىيكونحيثذلك

.النباتات

توجدالعصويةالحشرةمننوع2و...حواليهناك

العصويةالحشرأتتتميز.الامشوائيةالمناطقفيمعظمها

يتجاوزإذحجمها،بكبرالاستوائيةالمناطقفيالموجودة

طويلةعصويةحشرةويرىالصعير،الفرعتشبهالعصويةالحتنرة

ورقوتأكلأعدائهامىتمامامختفجةوهيعصينمنتتدلىورفيعة

بالأشجار.تضرالأحيانبعضوفيالشجر،

الغصين.تشبهالعصويةالحشرة

الأنواعبعضتضعهالذيالبيضويشبه.سم03طولها

تأكل.الأرضعلىبيضهاالإناثوتضع،النباتحبوب

بأوراقتتغذىعامةوبصورة،النباتالعممويةالحشرة

.النبات

)جدود(.الحشرةأنظر:.الجئاحمزدوجةالحشرة

منكبيرةجموسةمنواح!ةالئطاطةالحشرة

وهذه.بالنباتاتتتغذىالتيالدقيقةالصغيرةالحشرات

جميعولدى.العالمأنحاءجميعفيموجودةالحشرأت

منالنباتاتتسلبحيثبمماصةحادةأفواهالأنواع

جنبها.علىتجريوهى.وتذويتحففتجعلهاعصارتها

بنقلمنهاكثيرويقوم.بسهولةفيطيرالأجنحةذوالنوعأما

وأالألوانزاهيةالنطاطةالحشراتتكونقد.النباتآفات

متوسطالحجمصغيرمعظمهاخضراء.أوالسمرةقاتمة

يتجاوزالالشوائيةالأنواعبعضأنإلاسم،.،هطوله

واحدا.سنتيمتراطولها

كثيروتسببلعصاراتها.بامتصاصهاالنماتاتتدمرالنطاطةالحشرة

المبات.لافاتبنقلهاالنباتيةللحياةالأذىأيضاالنطاطةالحشراتمن

الورقيةالحشرة

الشبهشديدةتبدوحشرة

الغصنأوالخضراءبالورقة

فيوتوجدالأخضر.الصغير

آسيا،شرقيوجنوبإفريقيا

وفي،الشماليةوأستراليا

جنوبالواقعةالعديدةالجزر

وتعد.الهادئألمحيط

شديدةالغصنيةالحشرات

بها.الصلة

أنواعأشهريوجد

الهندفيالورقيةالحشرة
الورقيةالحشرة

حهصسيرحصرس!!!!حر

ءخ+صسءصوءلئور
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ثمانيةويبلطولها،اللونزاهيةخضراءوهيالشرقية

أجنحتهابسبب،بالورقةماتكونأشبهوهى.سنتيمترات

ولها.ورقةشك!!علىظهرهاتلفالتىالمضلعةالعريضة

بذوربيضهايشبهرسيقانها.مفاصلعلىورقيةناميات

الأشجاراأوراقب!تأ!رقيةاالحشراتتعي!.النباتات

بسببعليهاالعثوريصعبحيث،والصغيرةالكبيرة

عادةوتبقىليلأبالأوراقتتغذىوهيولونها.شكلها

النهار.أثناءساكنة

العصوية.الحشرةأيضا:انظر

الؤن)أرلاءا!للالستارجية(بم)لبذةالسريرانظر:ا!.

عشر(.التاسع

،المركزيالعصبىالجهازعلىيؤثرمخدرا!ئ!

عادةوهو.الهنديأغنبانباتمنعليهالحصولويتم

حزينا،أصشخصايحعلقدولكنهبالاسترخاءشعورايعطي

كبيرةجرعةيأخذالذيللشخصوبالنسبةوقلقا.عصبئا

تبدووقدإشراقا،أكثرالألوانلهتبدوقد،الحشيشمن

تبدووقد،ومؤثرةبالحيويةمفعمةوالموسيقىالأصوات

وفي.كالساعاتتبدوقدوالدقائق،بعيدةالقريبةالأشياء

وأالشريعةتحرم-الإسلاميةالبلادخصوصا-البلادمعظم

الأبحاثباستثناء،الحشيشتوزيعأووبيعامتلاكالقانون

عليها.الموأفقالطية

اممن،غليونفىيدحنونهالحشيمقمدخنيومعظم

أكثرالخدريكونو.الشرابأوالطعاممعيخلطونهالبعض

ونقاءحجكلاعلىأيضاالأثرويعتمد.يدخنعندماتأثيرا

ويفقد.فيهايتعاطىالتيوالحالاتالمتعاطيومزاجالجرعة

الكيميائىوالمركب.طويللوقتخزنإذامفعولهالحشيش

)ح++(الهيدروكانابينولرباعىهوالحشيشفيالفعال

الكبيرةوالكميات.العصبىوالجهازالدماغعلىيؤثروهو

المتعاطيويسمعيرىخلالهامنالتى،الهلوسةتسببقد

)الإدراكبالوهمأيضايمرقدوالمتعاطيلها.وجودلاأشياء

للوا!أ.الصحيحغير

تقلصيسببح++مركبفإن،ذلكإلىبالإضافة

يقودولا.ساعاتلعدةالأثرويستمر.التناسقيةالعضلات

والكحولا!يروينايفعلكماطبيعىإدمانإلىالحشيش

قدالحشيشمتعاطىبعضلكن،الأخرىالخدراتوبعض

الصعوبةمنويجدونالخدرعلىنفسيامدمنينيصبحون

وعائلاتهمبعملهماهتمامهميفقدونوقد.تركه

وأصدقائهم.

القنب،نباتمنينتجانكلاهماوالمارجواناوالحشيش

خمسةب،تركيزهاجرعةعلىيحتويالحشيشلكن

لزجةمادةالحشيشوفىالمارجوانا.تركيزأضعافوثمانى

.النباتأعلىمنعليهاالحصوليتمالراتينجتسمى

فيالأزهاروحاملاتالأورأقبتجفيفالمارجواناويحضر

العالم.أجزاءمعظمفىالقنبوينمو،النبات

البلادفيالبريالنباتانظر:.الإورةحشيشة

الإورة(.)حشيشةالعربية

غربجنوبنىيزرععشبالبراعيتحشيشة

ولبذرةعقارا.تستعملبذرةيحملوهووالهند،أوروبا

الأدوية.فيوتستعململينةخصائصالبراغيثحشيشة

المظهر.فيالجيلاتينمثلتبدو،البذرةتبللعندما

لممم05وارتفاعها،حوليةعشبةالبراغي!وحشيشة

سم،.56إلى2،ءبطولوهى،العشبأ:راقهاوتشبه

السنبلةاصوليبلغسنابلفىمصفوفةصغيرةأزهاروا!ا

ملما.51حواكط

منكثيرةأنواععلىيطلقاسمالجراح!حشيشة

الأنوأعهذهجميع.النعناعفصيلةإلىتنتميالنباتات

النباتاتهذهوتميلوآسيا.بأوروباالأصلفىاستوطنت

وتكون.زغبىأبيضبشعرمغطاةتكونأوالوبريللملمس

وأباهتأحمربلونعادةالفرديةالصغيرةالأزهار

العديدأنبالذكرالجديرومن.عريضةسنبلةولها،أرجوانى

لسان.للزينةكنباتاتزراعتهاتتمالقرابةذاتلواعالأمن

لأوراقهاتزرعالتىالجراححشيشةأنواأحدالحمل

الفضى.الشعرمنكثيفةبوسادةالمغطاة

!نمجموعةعلىيطلقاسمالحمىف

منهايستخلصآمميا.غربيجنوبفيتنتشرالزهريات

أيضاوتسمىودواء.الحشراتمكافحةمسحوق

منتصبةوأعناقهاعناقيد،فيأزهارهاتنموبالبيروتروم

الصغرىاللؤلؤيةتشبهإنهاأكثر،أوسم03إلىترتفع

وأأحمرأوقرنفليبينلونهاويتراوحالربئ!)زهرة

الأرجوانىمنهايشعأوقرمزيأوأبيضأووردي

الصيف،بدايةفىاوالربيعفيالأزهارتتفتح.الشاحب

فىمنهاللاستفادةأوزينةحدائقكنباتاتوتزرع

الصناعة

المجففةالأزهارمنالحشريةالمبيداتموادتصنع

وهى،والدلماشيةالفارسية:نوعانوالمساحيق.المسحوقة

كانوسواء.الحمىحشيشةمنمختلفةأنواعمنتصنع

الحشريةالمبيداتأنواعأقلفهونقياأممخلوطاالمسحوق

سواء-المبيداتوتستخدم.والإنسانللحيوانسموما

حشراتإبادةفي-رذاذاأومسحوقاأوسائلةكانت
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والأجواءالجافةالتربةفىبنجاحتنموملونةنباتاتالحمىحشيشة

البيروثروم.أيضاوتسمىللشمسالمعرصةالمفتوحة

دولةأكبركينياوتعد.المنزليةالحشرأتأوالحيوانات

لصناعةالحمىحشيشةمنالمستخلصةللمادةمصدرة

الحشرية.المبيدات

الأقحوانباسميعرفالحمىحشيشةمننوعيوجد

مركناعقارايستخدمآخرنوعوهناككمقو.يستعمل

ويستخرج،والصداعالأسنانوآلامالعصبيةللالام)مهدئا(

فيتزرعالتيالزجاجحشيشةيسمىنباتجذورمن

فهيتجاريااما.الأوسطوالشردتىالمتوسطالبحرمنطقة

الجزائر.فيتزرع

.الأقحوان:أيضانظرا

وقد،الشائكةبالنباتاتصدةذونباتالدود!حشيشة

وسيبريا،أوروبافيبرياالأمربدايةفيالدودحشيشةنمت

الحدائق.فيغالباالانوتزرع

الشماليةأمريكافيأيضاالدودحشيشةنباتينتشر

مرطعمذاتوأزهارهاالحشيشةهذهوأوراقونيوزيلندا.

فيتستخدمالدودحشيشةأوراقوكانت.قويةورائحة

الأوراقهذهتفرز.المنكهةالمادةعلىللحصولالماضى

وهو،الحشيشةبزيتيعرفزيتاالداكنةالخضرةذات

العقاقير.فىجداضئيلةبمقاديريستخدمولكنهسامزيت

صفراء.الدودحشيشةوأزهار

لسانفصيلةمنالمعمرةالنباتاتمنالرئة!حشيشة

وينموطبيانباتايعدالرئةحشيشةمنالمألوفوالنوعالثور.

فيينموالذيالعطريالربيعزهرأيضئاومنهأوراسيا.في

تشبهمرقطةبيضاءواوراقصغيرةزرقاءأزهاروله.القدس

وهو.الرئةأمراضعلاجفىيستخدموكان.العليلةالرئة

النحل.طريقعنتلقيحهعمليةوتتمالغاباتفيينمو

النباتانظر:.الورقالسيئيةالزجاجحشيشة

(.الورقالسينيةالزحاج)حشيشةالعربيةالبلادفيالبري

أوروبامنكلفيتوجدبريةنبتةالسعالحشيشة

المتحدةالولاياتمنالشرقىالشمالفيالانوتنموواسيا.

الأراضيأوالجرداء،الأراضيفيالنبتةهذهوتكثروكندا.

المتفرقة،النباتاتذات

التربةفينموهاويزدهر

صفراءوأزهارها.الطينية

براعمتشبهاللونفاتحة

هذهوتزهر.البريةالهندباء

أبريلأومارسفيالحشيشة

ليسسيقانعلىمحمولة

الإزهاروعقب.أوراقلها

العلياالأطرافتتدلى

.السعالحشيشةأنلاتلبثلكن،للزهرة

عندماأخرىمرةتعتدل

نأبعدفتظهرالأوراقأما.الأبيضالثمرةرأسيتشكل

الجانبمنوملساءوعريضةكبيرةوتكونالأزهار،تذبل

البدء،فيالشكلىمستديرةالأوراقهذهوتكون.الأسفل

حشيشةتعدولاالمهر.قدمأوالقلبمثلتصيرلكنها

حقيقية.دممعالحشيشة،الأرجوانيةالسعال

المقاومةالحشائ!مننوعالسودانحشيشة

عامفيانتقلتوقدوإفريقيا،آسيا،فيتزرع.للجفاف

المتحدةالولاياتإلىبالسودانالخرطوممنام909

قامحيث.الأمريكية

بزراعةالأمريكيونالمزارعون

مساحاتفيالحشائمقهذه

الأراضيمنواسعة

الغربي،والجنوببالجنوب

كلفيبعدفيماانتشرتثم

تقريبا.البلادأنحاء

السودانحشيشةوتعتبر

المقاومةالنباتاتأنوأعأكثر

المزارعونعرفهاالتيللقحط

تتميزحيثاللإطلاق،على

الليفية.الجذورمنبنظام

مدارعلىيزرعنباتو!ط

بوصفهازراعتهاوتتم،السنة

وعلفا،للرعيحشائش

السودانحشيشة.للماشية
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البريالناتان!:المئتئة.الضارةالحشيشة

(.المنتنةالصارة)الحتميتمةالعربيةالبلادفى

اللازهريةالنباتاتمنمجموعةاسمالقرن!حشيشة

منهاويوجدالكبد.وحشيم!بالحزازالشبهالقريبةالصغيرة

أنحاءكلفىالقرنحشيشةتوحد.نوع003منأكثر

الأقاليمفىشيوعاأكثرالخصوصوجهعلىولكنها،العالم

تنمو.ورطبدافئبمناختتميزالتيوالمناطقالاستوائية

طبةأاالجرداءأ!ترلةاعلى،الاغلبفي،القرنحشيشة

أض!ىلاأ!قأ!إاجالبيعلىالغالبفيوتوجد.المظللة

.البحيراتأوالأنهارحوافمن

القرنحشيشةتتكاثر

تعاقبتسمىدورةفي

اللأجيال(.)تبادلالاجيال

.الأجيالتعاقبانظر:

يكون،الدورةوخلال

،مميزانشكلانللنبات

المشيجيالنابتشكل

البوغي.النابتوش!ول

القرنحثيشةم!ابالنابتيتكون

يسمىبسيطنباتيجسم

ثنةداخضراءمجعدةوريقاتمنكومةويشبه،الثالوس

طرفمنسنتيمترينإلىالعادةفيلتصلتنمووهى.اللون

تشبهبنياتبوساطةالتربةفيالثالوستثبيتيتمآخر.إلى

طويلاالبوغىالنابتيكونالجذور.أشباهتسمىالجذر

النابتيبرز.سمأ2و.،هبينارتفاعهيتراوحوقدورفيعا.

ماوهذا،كالقرن،أعلىإلىمتجهاالثالوسمنالمشيجي

اسمه.النباتأعو

أكثرمنهيوجدصغيرالحزازياتمننوعالكبدحشيشة

والمعتدلةالقطبيةالمناطقفيويوجد،نوع)00.8من

كيميائيةموادعلىالنباتاتهذهوتحتوي.والاممتوائية

التوابل.نكهةأنواعهادبعضتعطيالتربينويداتتسمى

ولاالإنسانيأكلهفلا،عامةبصفةمأكولغيرالنباتوهذا

.الحيواناتمنالعديد

حشيشةنباتمنعاميننمطينبينالنباتعلماءويميز

الورقي.والنمطا!لشريالنمطهماالكبد،

نباتيجسممنفيت!صن،المشريوهوالأولالنمطأما

الورقة،يشبهمنبسطوهو،أوراقأوجذوربهليسصغير

.الأرضسطحعلىأفقياوينمو

تتكونفحشائشه،الورقيالنمطوهوالثانيالنمطأما

.الأوراقمنصفوفثلاثةعليهتنموساقمن

تثبتولكنها.حقيقيةجذورالكبدلحشيشةوليمم!

أشباهتسمىالشعرتشبهأجزاءبوساطةالأرضفى

جميعخلالمنالماءالكبدحشيشةوتمتصالجذور.

جداقريباتنموفهيلذاسريعا،وتجفسطحها،أجزاء

علىعادةارتفاعهايزيدولا،الأرضسطحمن

رطبةبيئةفىإلاالنباتاتهذهمعظمتنموولا.لمممأ،5

ظليلة.

طورينالكبدحشيشةنباتحياةدورةوتشمل

المشيج!.والطورالبوغيالطور:أطنباتمحتلف!ت

بذيراتحبلمنالبوغىطورهفىاخباتايتكود

مجهريةخلايامنهتنطلق،الجرابيشبهغلافبهصعير،

حشيشةنباتحياةدورةوتبدأ،الأبواغتسمىأ!واءافى

موقعإلىالأنواعهذهأحدالرياحتحملعندماال!جد

الطورإلىالبوغهذافيهفينبت،ورطبمناسب

بهفيعرالذيالطورهوالمشيجيوالطور.المشيجي

فيالكبدحشائشمعظمفيوينموالكبد.حشيشةنبات

إماالتكاثر،أعضاءمننوعينأحدالمشيجىطورها

تشبهأنوثةأعفاءأو،الشكلكرويةذكورةأعضاء

النبتةتحملالنباتهذأفصائلبعضوفى.أصقارورةا

كليطلقمعا.والأنوثةالذكورةأعضاءالواحدةا!شيجية

ويحتوي(،ذكرية)خلاياذكريةسابحاتضيذعضو

يسبح(.أنثوية)خليةبييفمةعلىأنثويعضو!سلى

الأنوثةعضوإلىتصلحتىالذكريةالسابحات

إلىالأمرنهايةفيالبييضةفتتحورالبييضة،وتخصب

.الحياةدورةبذلكلتكمل،البوغيالطور

الحزاز.،النبات:أيضاانظر

المظللةالرطبةالأماكنفيتنمو.مورقةصعيرةسباتاتالبهدحشائش

.المجاريوشواطئالمتعفمةاغروعامتل
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مننوعمائةمنأكثرعلىيطدقاسماللبن!حشيشة

بذورهاعلىالحريريةالشعيراتمنجدايللهاالتيالنباتات

وأالشائعةاللبنحشيشةجاءت.لبنيةعصارةعلىوتحتوي

تتمحيثأوروبا،إلىالشماليةأمريكامنالحرير،حشيشة

العسل.لنحلرحيقكمصدرغالبازراعتها

متربينالشائعةاللبنحشيشةسيقانطوليتراوح

مكسوةكبيرةأوراقاالقصيرةعيدانهافوقوتحمل،ومترين

إلىالمائلةأزهارهاوتنمو.شاحبأخضرلونها،بندبات

وتتفتح،الساقطرفعندعناقيدهيئةفيالأرجوانياللون

بشذىشميزوهي،وأغسطسيونيوبينالفترةفيالأزهار

.الحشراتيجتذبحلو

بينالسيرعلىالحشرةيجبرمعيناشكلاالزهرةوتأخذ

ثم،الرحيقإلىتصلأنقبلاللقاعحبوبمجموعات

ثم،اللقاحمنحزمتانبارجلهاعلقتوقد،الحشرةتطر

لبنحشيشةعلىتحطحينالتهجينيالإلقاحعلىتساعد

.اللقاحانظر:.نفسهالنوعمنأخرى

الخشنةالكبيرةالقرونتكون،الخريففصلبحلول

اللبن،حشيشةزهرةعنتولدتقدالبذورعلىالمحتوية

بداخلهاماالرياحتنثر،متفتحةوتنفجرالقرونتنضجوحين

اللبنحشيشةوتستطيعالبذور.منسحاباتشكلعلى

.الأرضتحتالزاحفةسيقانهاخلالمنخضرياتتوالدأن

الحريريةالخيوطكانت،الثانيةالعالميةالحربأثناءوفى

المستخدمةالكابوكلأليافبديلاتستخدماللبنلحشيشة

اللبنيةالعصارةتحتويكما.النجاةأحزمةحشوفي

.المطاطتشبهموادمنصغيرةكمياتعلىاللبنلحشيشة

أمريكافيتنموالتيالبراقةالفراشةحشيشةوتعد

جاذبية.اللبنحشيشةأنواعأكثرمنالشمالية

البلادفيالبريالنباتانظر:.الليمونحدتميشة

(.الليمون)حشيشةالعرس!

الكليتين.فييتشكلصلبجسمالكلية!حصاة

إلايرىلاحجممنالكلىحصواتحجمويتفاوت

سم(.74.)قطرهاالجولفكرةيقاربحجمإلىبالمجهر

شديداألماتسببوقد.الرجالعندرئيسىبشكلوتحدث

حصياتمعظموتتكون.البولمخرجفيانحشرتإذا

لاالحالاتمنالعديدوفي.الكالمسيومأملاحمنالكلى

وبعض.الحصياتتشكلسببتحديدالأطباءيستطع

وذلك،القلويةالحصياتلتكونقابليةلديهمتكونالناس

غذائهم.طريقعنالكالسيوممنكميةيمتصونلأنهم

بعضيتبلورقدولكن،البولفيالزائدالكالسيومويطرح

.حصاةمشكلاالجسميغادرأنقبلالكالسيوم

الجسم،خارجإلىالبولعبرالكليةحصياتمعظمتمر

فقد،الحصاةتنحشروعندماشديد،ألمغالباويصاحبها

بعضوفىلاستخراجها.الطبيبمعونةالأمريتطلب

داخلمرنأنبوبسادخالالطيبيزيلهاأنيمكن،الحالات

لمقد.المثانةإلىالكليتينمنالبولتحملقناةوهوالحالب

مفتتتدعىالةأوليزرأشعةأحياناالأطباءيستعمل

يدخلبالليزرالمعالجةوفي.الكليةحصياتلمعالجةالحصى

وأالزجاجمنرفيعخيطوهو-بصرياليفاالطبيب

وبعدئذ.الحصياتإلىيصلحتىالحالبإلى-البلاستيك

الحصياتوتفتتالليفعبرتمرالط!اقةمنحزمةالليزريولد

موجاتالحصىمفتتويركز.البولمعتخرجقطعإلى

مغطسالمريففييجلسبينماالحصيات،علىصدمية

الحصيات.الصدميةالموجاتوتحطمماء.

الكلية.:أيضاانظر

.المرارةانظر:.المرارةحصاة

أرس،ثمانيةدهالعنكبوتياتمنحيوانالحصاد

الدقيقةأرجلهبوساطةالحقيقىالعنكبوتعنتمييزهويمكن

وشكلهصغير،وجعسمه.لهخصروجودوعدمالطويلة

معامتصلانللجسمالمكونانوالنصفان،كرويأوبيضي

جسمهفإنالحصاد،يمشىوعندماعريضةحزمةبوساطة

فىأساسيبشكلتنشطوالحصسادات.الأرضعنيبتعد

الحيواناتوعلى،والعناكببالحشراتغالباوتتغذى،الليل

المعتدلة،المناطقفيالحصاداتوتعيش.الميتةالصغيرة

القوائم.بطويلأمريكاشماليفيالحصادويعرف

القمح.،الزراعة؟الدراسةالحصادةانظر:.الحصاد

الحبوبتحصدزراعيةالةالدراسةالحصادة

وبعضواحد.انفىبدرسهاتقومثمالأخرىوالمحاصيل

أصغرالاخروبعضهاذاتيا،يعملجداكبيرالآلاتهذه

الضخمةالحصاداتتشق.بالجراراتيسحبحجما

تصلكراتفتشقالصغيرةأماأمتار،ستةإلىتصلممرات

الملحقاتذاتالحصاداتوباستطاعةفقط،متريننحوإلى

وفولالذرةحباتقشورهاعنتفصلثمجمعالخاصة

المشابهة.الأخرىوالمحاصيلالصويا

يقوم،الحقولعبرالدراسةالحصادةتتحركعندما

تحركأثناءبقماإلسيقانالمقدمةفيالمثبتالحصيدسكين

طويلةبكرةعلىمثبتةمجدافيةأذرعتقومثم،للأمامالالة

تسقطثمومن،السكينعلىالسيقانهذهبضغطدوارة

إلىملقمةفتحملهامنبسطسطحعلىالمقطوعةالسيقان

أسطوانهتوجدالأوعيةهذهوداخل.المحماصيلدرسأوعية
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.احدة.عمليةلىالمحصوأ!تدرسثمتحصدالدراسةالحصادات

اطقمع.حقافىأعلاهالدراسةالحصادةتعمل

فىاض!تاأجمقىالسيقانعنالحبوبمعظمبنزعتقومدوارة

فىالقضبانمنحواجزخلالمنالحبوبوتسقط.النهاية

،حبوبمنماتبقىلفصلالتبنيقلبثمالبذور،حوض

الالة.منالتبنيخرخوأخيرا

هناكمنوتمرأصبذور،احوضفيالحبوبكلتتجمع

بفصلمروحةتقومحيثبمالغرابيلمنمجموعةعلى

الحبوبوتسقطالمندب!الهواءبوساطةالحبوبعنالقشور

فيمؤقتمستودعإلىتحملث!ا،الغرابيلخلالمن

منالحبوباخفريغاناقلةتنق!!وأخيرا.الغلالحوض

أصغيرة.اأحرباتاأوأصثماحناتاإلىالغلالحوض

منأ!ثلاثينياتافىناجحةدراسةحصادةأولصنعت

وحونمورميرامبصنعهاقام،الميلاديعشرالتالمحالقرن

هذهيجروكان.الامريكيةميتشيجانولايةفيهسكال

والدرسالحصيدآلةيدفعوكانحصانا،02الحصادة

تزودالبخاريةالمحركاتبدأت.الأرضعلىتتدحرجعجلة

عشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتفيبالطاقةالآلات

محلالداخلىالاحتراقمولداتحلتثم.الميلادي

العشرين.القرنمطلعبحلولالبخارمولدات

الدرأسةالحصاداتاختراعقبلالمزارعوناستخدم

انظر:شساقا.وعملاطويلأوقتاتحتاجكانقبدائيةأنواعا

الأ:لىالعالميةالحربانتهاءوعقب.الدراسة؟الحاصدة

الحصاداتالمزارعينمنكبيرعدداستخدم،ام189عام

العجزذلكإلىدفعهموقدالتصميمالجديدةالدراسة

ذلكومنذ.البلدانمنكثيرفيالعاملةالأيديفيالكبير

الالاتمحلتحلالدرسوآلاتالحصاداتبدأتالحين

القديمة.

بالسفنالعدوبلدسواحلعلىدوريةعملالحصار

يحتاجالتيالسلعتلقيمنالبلدلمنع،والطائرات،الحربية

مدينةبإحاطةالحصاريكونأنويمكن.الحربلشنإليها

أهمومن.استسلامهأوعليهالاستيلاءبهدفحصنأو

بهقامالذيقرطاجحصاروأشهرهاالحصارعمليات

وحصار،ضو؟ب!الرسولعهدفيالطائفوحصار،الرومان

ويمكن.وغيرهاوستالينجرادأرز،وبورتالقسططينية

لتمنعالحصارتستخدمأنكافيةقواتتملكالتيللأقطار

والأطعمة،،والذخيرة،الأسلحةعلىالحصولمنأعداءها

.المحايدةالأقطارمن

فيالحقبلدلأيليسفإنه،الدولىللقانونو:فقا

للقانونوفقالفرضهالصلاحيةلهكانإذاإلاالحصارإعلان

بعدباريسإعلانفيالقاعدةهذهضعتروقد.أسدولىا

قواعدوضعوتم.أم856سنةفىالقرمحربنهاية

نصوقد.أم909سنةلندنإعلانفيالأخرىاالحصار

وأنرسمياالحصارحالةالبلديعلنانعلىالإعلاراهدا

يجبأنهعلىأيضاالإعلانينص.المحايدةقطارالأيخطر

تتبعالتيوالموانىالسواحلمنأبعدإلىالحصاريمتدألا

احتلها.قديكونالتيتلكأوالعدو

آخرنوغاالمتحدةوالولاياتإنجلترامنكلاستخدمت

القائمةوهو،الثانيةالعالميةالحربأثناءالحصارمن

فيوالأضاد،الشركاتتشملالقائمةوهذه.السوداء

يعسمحولاالعدو.معيتاجرونالذين،المحايدةالأقطار

السوداءالقائمةحرمانفىالمدرجينفرادالأرللشركات

ذلكوأدى.بريطانياأوالمتحدةالولاياتمنأبضائعابشراء

علىالحصولمنوإيطاليا،أسابانواالمانيا،حرمانإلى

الأقطارلهمتشتريهاأنالممكنمنكانالتيالبضائع

.المحايدة

فرض!تستيملادولةتعلنهحصار.الورقيالحصار

عامإنجلتراضدهذامثلحصارانابليونأعلنوقد.بالقوة

فرنسا.ضدمماثلاحصاراإنجلتراوأعلنتأم608

واعتبرتلاستعمالها.المحايدةالسفنالبلدانواحتجزت

الجزرعلىالألمانيةالغواصاتحصارالأخرىالدول

ويتمورقيا.حصارا،الأولىالعالميةالحربأثناء،البريطانية

قوةتحرسهامامنطقةتكونعندمافقطالحقيقىالحصار

بالغةصعوبةالتجاريةاسمفنمعهاتجدلدرجة،كبيرةبحرية

.المتأثرةالمنطقةمنشحنةلتحضرالحصارهذااختراقفى

وقتغيرفييكونحصاروهو.السلموقتالحصار

.فجونالمتحدةالولاياترئيسفرضوقد.الحرب

لوقفام629عامكوباضدهذأمثلحصاراكنيدي

فرضتالأخيرةالسنواتوفي.إليهاالصواريخشمحنات

بعضعلىحصارا،الأمنمجلسخلالمن،المتحدةالأم

.والسودانوليبياالعراق:مثلعربيةدولمنهاالدول

مجل!فىالعضويةدائمةالكبرىللدولأنوالمعروف

قراراته.علىواضحاتأثيراالأمن

.التجاريالحظر؟المحظورةالتجارة:أيضاانظر
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هـ،639-)875الدينشمسأحمد،حصاري

الحصاري.القرهالدينشمسأحمدام(.-556ا047

بتراكيبهواشتهر،الأناضولفىولدمبدععثمانيخطاط

المستعصمي.ياقوتطريقةولماحياءالخطةوتشكيلاته

فيالحصاريالقرهاشتهرالمستعصمى.ياقوتانظر:

حتىالمستعصميياقوتطريقةبإحياءالعثمانيةالأقطار

الكرماني،أسداللهالخطاطعنأخذ،الرومبياقوتلقب

حتىالمستعصمىوياقوتالصوفييحىخطوطودرس

نأواستطاعجميعا،وجودهاالمنمسوبالخطأنواعأتقن

لخصائصجمعهخلالمنجمالأجمالهاإلىيضيف

والتشكيلاتالتراكيبفيوإبداعه،مختلفةوطرق

حسنأبرزهمكانالخطاطينمنعددعليهتتلمذ.الخطية

فأصبحأتقنها،حتىالستةالأقلامبتعليمهاهتمثم،جلبي

موقعا،يكنلمإذاصعبامنهماكلماخطهبينالتمييز

جامعفيوالقيشانىالحجرعلىالجلىالثلثذلكومثال

عديدةخطيةاثاراحصاريتركوقد.بإسطنبولالسليمانية

عملياتأثناءبعضهاعدلالاستانةمساجدبعضفى

جميلامصحفاوتركجامإلسليمانية،قبةمثلالترميم

وزخرفتهوخطهقياسهفيوالاحتشامبالعظمةيتميز

وتراكيبهولوحاتهتماريخهمنعددووصلنا،وغلافه

فيتوفي.والجمالالخصوصيةشديدةالخطيةوتشكيلاته

بنفسه.قبرهشاهدخطقدوكانفيهاودفنإسطبول

العربي.الخط:أيضاانظر

الماضيفيكان،فائدةالحيواناتأكثرمنالحصان

بمطاردةالصيادونقامكمابرا.للسفرطريقةوآمنأسرع

للرياضة.أوللأكللصيدهاظهرهفوقمنالصيدحيوانات

.الخيولوالجمعالخيلمنهالجنسواسم

فيكانتكمامهمةنقلوسيلةالخيولتعدلم

الحديديالحصانحل،الدولمعظمنفي.الماضى

محل)السيارة(الحيولتجرهمالاالتىوالعربات)القطار(،

يستخدمونالناسمنكثيرمازالولكنكليا،الخيول

منالكبيرةالحشودوتهتز.والعملوالرياضةللترويحالخيول

السيركفيالخيولوتستعمل.المثيرةالخيوللسباقاتالناس

ورياضةوالاستعراضاتالفروسيةوألعابوالكرنفالات

بعضفيالخيولوتساعد.الأخرىالخيلوعروضالروديو

منالكبيرةالقطعانورعيالزراعةأعمالفيالبلدان

الأبقار.

أنفهافتحاتلأن،وللركضللعملمهيأةوالخيول

شمحاسةولها.بسهولةالتنفسعلىتساعدها،العريضة

العضليةاسميقانوتعطي.قويانوبصروسمع،جيدة

الركضأو،الثقيلةالأحماللجرالقوةالخيولالطويلة

سلاحامميقانهاالخيولتستخدمكما.كبيرةبسرعة

للإنسانبليغةجروحاتسببقدمنهاواحدةفركلةرئيسئا،

عناللحمنزعإلىالحصانعضةتؤديوقد.الحيوانأو

العظم.

بذاكرةلمجمتعومعظمهامالكيها.لإسعادتواقةوالخيول

تأتىفهىالأوامر.طاعةعلىتدريبهاببساطةويمكن،قوية

السيركخيولوتقوح!مالكها.لهايصفرعندمامسرعة

.بالسوطالاماميةأطرافهامدربهايلمسعندمابالانحناء

.الإشاراتلأقلحتىالاستجابةتتعلمأنيمكنكما

مدربحصانظهرعلىخبيراخيالأيشاهدونوالذين

التيالإشاراترؤيةعادةيستطيعونلاجيدا،تدريبا

بساقهالخياليضغطعندما،المثالسبيلفعلىيستخدمها.

،الأمامإلىيمشسفإنهالحصانجانبعلىخفيفاضغطا

ساعدتولقديدور.فإنهالرقبةاللجاملعميريلمسوعندما

الحيواناتأكثرجعلهاعلىللخيولالسريعةالاستجابة

تهجينطريقعنالخيولسلالاتبتحسينالإنسانقام

تهجينالممكنمنأنهالخيولمربوويرىمنها.عديدةأنواع

السرعةصفتالهاخيوللإنتاجقويةخيولمعسريعةخيول

معا.والقوة

الخيولأنواع

هى:رئيسيةمجموعاتثلاثإلىعادةالخيولتقسم

الخيول3-،الثقيلةالخيول2-،الخفيفةالخيول-أ

رفيعة،وقوائمهاصغيرةعظامهاالخفيفةوالخيول.القزمية

الثقيلةالخيولأما.كجم095منأقلمعظمهاويزن

بعضهاويزن،قويةوقوائمهاوضخمةكبيرةعظامهافتكون

ارتفاعهايبلغصغيرةالقزميةوالخيول.كجم019منأكثر

063منأقلالخيولهذهمعظمويزن،سمأ4همنأقل

كجم.

العربيالحصان
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وسلا!رتهاالخيولأنواعبعض

المنتنأمكانالسلالةأوالنوع

الركوبخيول

الحدهالرلاياتالأمرييهة

الرباعيةالحيول

المتحدةالولاياتالأمريكية

المتحدةالولاياتالأدالوسا

العر!يةالحريرةالعربية

اطتحدةالولاياتالمورجان

المحدةالولاياتالبلم!

السائرةتنيسيخيول

المتحدةالرلاياتالأمرييهة

!لنرا!(لوربرد)اعيلةلأا

الطر-شخيولأوالخفيفةالحملخيول

إمحلزاالهاكني

المخدهالولاياتالأستاندردبرد

الجرخيول

للحيكاالبجكي

أ!خلداالكيدلمدال

لرلساابورتتروفى

إبحلترايرلاا
!لترا!لسوفوكا

الثقيلةالحملخيول

إبحترابيالكليفلند

ا!ر!الفرنسيةالكوش

ألاياالألمايخةالكوتش

القزمةايخول

إعلتراالقرمةهاكنييخول

المخدةالولاياتالقزمةايخول

الهمدلههاتا

شلاروحررالقرمةتلانديخول

الهدالشت

،1)6!صاتأرلعتساويالواحدةاليد،\

لوزنا

لكجملا

باليد!الارتفاع

16-15

17-15

منعددالثلاثالمجموعاتهذهمنمجموعةولكل

علىالواحدةالسلالةتشتملأنالممكنومن.السلالات

منخاصنوعيصنفقدفمثلا:.متعددةأنواعمنخيول

قزمية.خيولأتعتبرأخرىوأنواع،خفيفةكخيولالهاكني

والخيولالثقيلةوالخيولالخفيفةالخيولإلىوبالإضافة

البرية.الخيولمنقليلةأنواعأيضاتوجد،القزمية

أهمها:سلالاتعدةوتضم.الخفيفةالخيول

المهمةالسلالاتمنمجموعةتشمل.الركوبخيول

وأ،للمتعةالخيولالناسمنالعديدويركب.للركوب

هواية.بوصفهالتربيتها

(بردلثورا)صيللأا

المتعة،لركوبالمستخدمةالمشهورةالسلالاتتشمل

طورولقدتحملها.بقوةاشتهرتالتياغويةاالعربيةالخيول

ويعتقدالصحراء.فىلاستخدأمهاالسلالةهذهالعرب

جمالأالخيلسلالاتأكثرمنواحدةأنالخبراءبعض

زمنمنذالعربيةالجزيرةشبهفىعاشتقدكانت،ورشاقة

الميلاد،قبل!شةآلافخمسةمنيقربماقبل،طويل

وهذه.خصبةخضراءأرضاالوقتذلكفىكانتحيث

العربية.للخيولالأولىالأسلافتكونربما

الذيالتمثالوبخاصة،القديمةالمصريةالتماثيلتظهر

031و.0002الأعوامبينماالفترةإضتاريخهيرحع

وحافظت.العربيةالصفاتعلاماتعليها.خيولأ.مق

مرعلىالخاصةالخيولهذهأصولعلىالصحراويةالقبائل

صورةفيأيضاالأنسابهذهدونتكماشفهئاالعصور

كتابالفنهذافىالعربيةالمصادرأشمهرومنمشجرات

ت)الكلبيالسائببنمحمدبنلهشام(الخيل)أنساب

الدينيالواجببابومن.العربيالحصانانظر:هـ(.221

الصحراويةالظروفرغمبالخيولالعربيةالقبائلاعتنت

لهموأعدوا):فقالبإعدادهاسبحانهاللهأمرحيث،القاسية

اللهعدوبهترهبونالخيلرباطومنقوةمناستطعتمما

فىالعربيةالخيولزادتالسببولهذا6..:الأنفال!وعدوكم

قدرتهافيالأخرىالخيولمنأعلىفكانت،والنوعيةالعدد

الخيولمربونقلالسنينمئاتومن.والسرعةالتحملعلى

العربيةالجزيرةمنالخيولهذهالبلدانمنعددفى

الحصانانظر:.جديدةسلالاتتهجينفيواستخدمت

(.العالمحولالعربي)الحصانالعربي

إلىأوروبافىالأصيلةالخيولجميعردالممكنومن

وتركيجودولفينوعربىدارلىعربىتسمىفحولثلاثة

الثامنالقرنوأوائلعشرالسابعالقرنأواخرففى.بيرلى

معالفحولهذهالاوروبيونالمربونهجن،الميلاديينعشر
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القزميالشتلاند

الخيولوتعدأوروبا.فىالأصيلةالجيادلتنئأول؟خيولهم

المربوناستخدمهاولقد.العالمفيالخيولأسرعالأصيلة

والجودةوالجرأةواسرعةالضخامةصفاتلتعطيأسالمحا

وقوائمفعالتانرئتانالأصيلةوللخيول.أخرىلسلالات

الخيولوتستخدم،للسباقجداملائمةيجعلهامما،قوية

منالقزميةالبولوخيولوتعدوللصيد.للقفزالأصيلة

ما.حدإلىالأصيلةالخيول

خيولمقالبيضاءالرماديةليبيزانخيولوتنحدر

القرنأواسطخلالوإيطالياأسبانيامنأسترالياإلىوردت

الاسمبهذاالسلالةهذهوسميت.الميلاديعشرالسادس

مزرعةبهاتوجدالتي،السابقةبيوغوسلافياليبيزا،إلىنسبة

الجميلةالعرضولخيول.الخيولمنالنوعهذالتهجين

الشكل.مقوسةورقبةوسميكةقصيرةوقوائمقويةعظام

صعبة.بقفزاتالقياممنالقويةالخلفيةقوائمهاوتمكنها

مدرسةفيالمرباةتلكهىالمعروفةالليبيزأنخيولوأفضل

قفزاتالخيولهذهتؤديحيثبفيينا.الأسبانيةالركوب

بارعة.ورقصاترشيقة

المتحدةالولاياتفيالمشهورةالخيولسلالاتومن

السائرةتنيسيوخيول،لأمريكيةاالركوبخيول

الركوبخيولطورتوقد.الرباعيةوالحيولوالمورجان

خيوللاستخدامهاالسائرةتنيسيوخيولالأمريكية

العرباتلجرأولأالمورجانخيولواستخدمت.ركوب

،للركوبالرباعيةالخيولوربيت)الهرولة(.الخببولسباق

الجيد.ولتحملهاقدمهالرسوخ

خيولالأحيانبعضفىوتدعىالخفيفةالحملخيول

والأستاندردبرد.والهاكنيالمورجان:وتشملبمالطريق

أفضلتعتبرلأنها،الأمريكيةالخبببخيولأيضاوتدعى

الأستاندردبردخيولومالكو.الخببلسباقخيول

العدو.أوالخببلسباقاتيدربونها

الأحيانبعضفيالخفيفةالخيولتقسم.اللونيالتقسيم

مثلوتشمل.السلالةنوععنعوضااللونأساسعلى

والأبالوسا.والألبينوالبلمين:المجموعاتهذه

الرقبةفيفضيأوأشقرأوذهبيشعرلهاالبلمين.

القوائموعلىفقطالوجهعلىأبيضلونولمعظمها.والذيل

لكلتقريباالبلمينخيولوتنتمي.والركبالعراقيبأسفل

)صغيرالفلو.ويكونالأصيلةالسلالةعداماسلالة

ولقدآخر.لونمنالبلمينوفحلمهرةمنالناج(الحصان

نسبسلسلةوالمكسيكالمتحدةالولاياتفيالمربونطور

البلمين.

لوصفأمهقكلمةالمربينبعضيستخدمالأمهق.

أخرىناحيةومن.الباهتأوالأبيضالشعرذاتالخيول

وألعينيهاليسالتيالوحيدةالحقيقيةالمهقاءالخيولتكون

كما.الوراثيةالعواملبسببخاصلونأوجلدهاشعرها

محدد.لونلصغارهاليسأنه

لنتاجها.تورثهاقدالألوانبعضالمهقاءالخيولولجميع

بيضاءورقبةعاجيوشعرقرنفلىجلدمنهاواحدولنوع

وعيونأبيضوشعرقرنفلىجلداخرولنوعزرقاء.وعيون

يعدهاولكن،كاملنحوعلىمنفصلةسلالةالأبالوسا..

بدرجةألوانهاتختلفالحقيقةوفيملونا.نوعاالناسبعض

علىبيضاءمنطقةمنهاالعظمىللغالبيةولكن.كبيرة

وفي.بيضيةأودائريةقاتمةصغيرةبقعمعوالفخذالخاصرة

بسببا!لطرقطرةحصانالابالوساتدعى،الأحيانبعض

العيونتشبهبيضاءحافةذاتعيونأيفماولهابقعها.

وبيضاء.سوداءخطوطمعظمهاحوافروتغطي.البشرية

المغامرونالشماليةأمريكاإلىالأبالوساأحضرمنأول

تقطنكانتالتيالهنديةبيرسالنيزقبيلةوربتها.الأسبان

نهرمنطقةفىوواشنطنأيدأهوبمنطقةالانيعرفما

الأبالوسا.باسمسميتولهذا.البالوس

وخيولالجرخيولهما:نوعينوتضم.الثقيلةالخيول

الثقيل.الحمل

وأقواها.وأثقلهاالخيولمنمجموعةأطولالجر.خيول

وكانتأوروبا.شماليفيالبدائيةالغابةخيولمنوتنحدر

دروعهممعالفرسانلحملالوسطىالعصورفىتستخدم

تؤديالجرخيولكانت،الماضيوفي.المعركةإلىالثقيلة

نقلوعرباتالمحاريثجرفىالمتمثلالثقيلالعمل

والكلايدزديلالشايرالجر:سلالاتوتشمل.البضائع

وسوفوك.والبورشيرونوالبلجيكى

هذهوطورتالجر.خيولأكبرمنتعدالشاير.خيول

بإبادةالثامنهنريالملكأمرأنبعدإنجلترافىالسلالة

.ام5،عنارتفاعهايقلالتىالخيولجميع
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لوسالأباا

الحر،خيولسلالاتأجملمنواحدوالكلايدزديل

علىومتصلىوالحافرالركمةأسفليتهدلطويلشعرله

هدا:يعطىالرفي!،يدعىالشعروهذا.الخلفيةالقوائم

احسلايدزدياا:أحصنة.عاديوغيرأنيقامنظراالحصان

.ألمهرجاناتفيالعرلاتبسحبمشهورةخيول

اللطفةالخيولضمنتصنف.البلجيكيةالخيول

مظههراالبلجيكيةالخيولالقويةالعضلاتوتعطي.والقوية

الضخم.للجسمبالنسبةجداصغيراالرأسويبدوقويا،

كميتيا.أوكستنائياالبلجيكيةالخيولمعظملونويكون

ولكنكثيرا،البلجيكيةالخيولالبورشيرونخيولوتشبه

تستخدمأنالمم!شومن.أسودأورماديجلدذاتتكون

وهىالسوفوكوتعد.عامةلأغراضالنشطةالخيولهذه

أجة.مثاحرخيول،اللونكستنائيةصغيرةخيول

و:زنها،العربةخيولأيضاتسمى.النقيلةالحملخلول

تقومأنالمم!شومن.قوةأقلولكنهاالجر،خيولمنأقل

لركوبمناسبةوهي،الخفيفةالزراعةبأعمالالخيولهذه

الثقيلةالخيولالأوروبيونالمربونروضولقد.النزهة

سلالاتوتشمل.والمدافعوالعرباتالحافلاتلسحب

والكوتش)النورمند(الفرنسيةوالكوتشكليفلندبي

جسميشابهبيالكليفلندومنظر)أولدنبرجر(.الألمالية

خيولأوتعدأصيلةالبنيةقويةوهي.الأصيلالمكتنزالحصان

والصيد.والركوبالقيادةمثلمتعددةأغراضلتأديةممتازة

جيداتدريباالمدربةالقزميةالخيولتعد.القزميةالخيول

تكونماوعادة.التعلمسريعةوهى،للأطفالصديقة

العرباتجروبإم!صانها،المتعةلركوبوتستخدم.لطيفة

.الأخرىالخيولمنأطولمعظمهاويعيش.الصغيرة

وكونيمارا.والهابهيوالويلزيشتلاندسلالاتوتشمل

الكاملةشتلاندسلالةمنالقزميةالخيولارتفاعيتراوح

لدىالمفضلةالخيولوهذه.سماأوء08بينالنمو،

جزرفىوالعرباتالمحارلمجماتجرالماضيفيكانت،الأطفال

فىالمناجمعمالربىولقدأسكتلندا.شمالىالشتلاند،

فيللعملالصغيرةالويلزيةالقزميةالخيولويلزمقاطعة

فمن؟ورشيقةقويةوهي.أ!ميقةاالفحمامناح!أنفاق

منواحدةالهاكنىخيولوتعدراكئا.تحملأنالممك!

القزمية.الخيولسلالاتأكبر

الحصانجسم

بوساطةأرتفاعهاالخيولأصحابيقيس.الحجم

أعلىإلىالأرضمنالخيولفتقاساليد،يسمىمقياس

وتساوي.الأكتافعظامبينالحافةوهوالحارك،فينقطة

يدعرضمتولممطوهيسم(،أ.،1)6بوصاتأربعأليد

يكون(وبوصتينيدا1)4طولهايبلغالتيوالخيول.اشجل

أسم(.)32.47بوصة58ارتفاعها

ويمنحهابالشعرالخيولجسميغطىوالجلد.الشعر

الشتويالشعروينمو.رائعامظهراأطونااشاهىالجيدأحتمعرا

يسقطولا.ربيعكلويسقطخريفك!!فيأسمميكا

العنقشعرأصبحوإذاأبدا.الخيولفيالذيلأوالعمقشعر

الجوادليعطيبعضهيزيلقدالمربيفإنجداسميكاوالذيل

لاالخيوللأنالشعر؟سحبيؤلمولا.أفضلمنظرا

ذيولهاالخيولوتستخدمالشعر.جذورعندلهاأعصاب

عضلاتهاأيضئاتستخدمكما.الحشراتمنللتخلص

.الحشراتوطردالجلدلإرعاش

علىالخيولجلودعلىالموجودةالعرقيةالغددتساعد

الشعريجزأنيجبالشتاءوفيحرارتها.درجةخففر

السباقالسرئمثلالعم!!فيالمستخدمةاصلحيولأسسميكا

بسهولةتبردأجسامهايجعلذلكإنحيثأجوأ!؟ااعبةأو

سميكبغطاءالخيولتغطىأنويجب.تعرقعندماأكثر

الدفء.لمنحهاتستريحعندما

اللونمنمتنوعةدرجاتتشملعديدةألوانوللخيول

(الحمرةإلىضارب)بنيوالكستنائيوالبنيالأسود

والرماديوالذهبي(الصفرةإلىضارب)رماديوالكميتي

أما.والابيض(الصفرةإلىضارب)بنيألمحمروالأسمر

جمالهإلىجمالآلتعطيهألوانهفتتفاوتالعربيالحصان

العربىالحصان)صفاتالعربيالحصانانظر:.الطيعى

(.الأصيل

للركضمناسبةالخيولقوائمتعذوالحوافر.القوائم

أعلىفيالموجودةالكبيرةالعضلاتتساعدحيثاسمريع،

وبأقلكبيرةبسرعةالركضعلىالخيولقوائممنجزء

الخيول،والرفيعةالطويلةالسفلىالقوائموتعطىمجهود.

وزنمعظمالأماميةالقوائموتتحمل.طويلةخطوة

كماالقفز.أوالركضعندالارتجاجاتوتمتص،الحصان

والقفز.للركضقوةالخلفيةالقوائمتمنح



993الحصان

الحافريحميهابأقدامتنتهيقويةقوائمالحصاناللهمنح

علىمرنة)كتلةالنسرويعمل.الشكلالمحدودبالقوي

امتصاصعلىيساعدحيث.مطاطيككعب(القدمباطن

هووالعرقوب.الأرضالحافريضربعندماألارتجاجات

المسافةمنتصففيتقريباويقع،للحصانالحقيقيالكعب

قط.الأرضالعرقوبيلمسولا.القائمأعلى

فيكبيربكعسريصابالذيالحصانيقتلماوعادة

عصبيةصدمةلهيسببالكسرإنحيث،قوائمهأوقدمه

شديدا،ألماتسببلامعينةكسوراهناكولكنشديدا.وألما

البيويونالجراحونويعالجها،تلتئمأنالممكنومن

والجبس.العصابةبوساطة

الإناثولمعظمسئا،04الخيولذكورلمعظم.الأسنان

.الخيولممضععندماالطعامالأضراسوتطحنسنا.36

عنأعصابهاتتوقفحيث،أعصابالأضراسلهذهوليس

غيربصورةالأضراستنموالأحيانبعضوفيالنمو.

منالحصانتمكنحتىحشوهايجبولهذا،متساوية

سليمة.بصورةالمضغ

عددطريقعنعمرهاتحديدالخيولخبراءيستطيع

دونتولدالأفلاءومعظمحالتها.عنوالكشفالأسنان

اثنتان،أماميةأسنانلهاتنموقصيرةفترةبعدولكن،أسنان

أربعلهاتكونالرابعالشهروفي.سفليتانوأثنتان،علويتان

ستةلهايكونسنة،عمروعند.سفليةوأرلغعلويةأسنان

خص!عمروعند.والمسفليةالعلوية،القواطعمنأزواج

وللخيول،القواطعمنزوجا21لهايكونسنوات

أربعللذكروتنمو.الأضراسمنأزواجستةالنموالمكتملة

ويتلف.سنواتخمسعمرهيصبحعندمازائدةأسنان

عمريصلعندماالسفليةللقواطعالخشنالطاحنالسطح

أسنانتنموالأوقاتبعضوفي،سنواتثمانيالحصان

الأسنانوهذه.الذئباسنانتسمىالأضراسأمامصغيرة

فميو!!ياللجاممن)جزء،الشكيمةمعتتداخل

الشكيمةوتوضع،هذهالذئبأسنانتزالوعادة(.الحصان

.الحصانوأضراسقواطعبينفراغاتفي

بريةحيواناتأيةعيونمنأكبرعيونللخيل.الحواس

علىوموجودة،بيضيةالخيولوعيون.النعامةعداماأخرى

عنمستقلةعينكلتتحركأنالممكنومن.الرأسجانبي

تستطيعولهذا.دائرةنصففيحركتهاوتكون،الأخرى

الخلفوإلى،واحدةبعينالأمامإلىالنظرالخيول

عمياءبقعةللخيولفإن،العيونموقعوبسبب.بالأخرى

رؤوسهاتديرأنالخيولوعلى.أمامهاقصيرةمسافةوهي

ويجعل.مباشرةأمامهاتمتدالتيالمجاورةالأشياءلترى

وأالجانبعلىبعيدةتبدوالأشياءالخيولعيونشكل

عليههيكاأكبربسرعةتتحرككأنهاالخلففييظهرها

برزيفالسكيحصان

يتحركعندماطويلاوقتاالخيولتجفل،السببولهذافعلا.

وتستغرق.فجأةالخلفإلىأوجانبيةحركةجسمأي

درجةفيالتغييرمعلتتأقلمنعسبياطويلاوقتاعيونها

ضوءإلىمظلمإسطبلمنالخيولتتحركوعندما.الإضاءة

نأإلىمضطربةتبدوأنالممكنفمن،الساطعالشمس

عيونها.تتكيف

ولهاوبارزةقصيرةاذانهالأنحاد،سمعوللخيول

اتجاهأيمنالأصواتلالتقاطالدائريةالحركةعلىالقدرة

موقفإلىللاذانمحددوضعيشيرأنالممكنومنتقريبا.

إلىبآذانهاالخيولتشيرعندمافمثلا،مزاجها.أوالخيول

تجذبوعندماأمامها.شيءاستطلاعتريدفإنها،الأمام

عكسالخلفإلىتتدلىتجعلهاأوبقوةآذانهاالخيول

وحاسة.تركلأنالممكنومنغضبها،تظوفإنهارأسها،

كبيرةأنفهافتحاتإنحيثجدا.قويةالخيوللدىالشم

وتداخل.بعيدةمسافاتمنالرائحةتلتقطأنويمكنجدا

يصيبالشمحاسةمعالكثيفةوالأمطارالقويةالرياح

بالتوتر.الخيول

الختلفة.الخيولسلالاتبيناللمسحاسةتختلف

حعساسةتكونرقيقةبشرةالخفيفةالخيولولمعظم

الثقيلةالخيولسلالاتومعظم.الخشنةوالأشياءللحشرات

.الإثارةهذهلمثلحساسيةأقل

،الإشاراتاتباعتتعلمأنالخيولتستطعالذكاء.

نأأيضاويجب.ثابتةإعاداتخلالمنتعلمهاويمكن

غيرالحالاتومنالأشياءمنخوفهاتخطىعلىتشجع

تتذكرأنالممكنمنحيث،قويةذاكرةوللخيول.المألوفة

.عديدةبسنواتحدوثهابعدسارةغيرأوسارةمواقف

منيقربماالمهرفلوهاالفرستحمل.الحصانحياة

بينماالفترةهذهتتفاوتأنويمكن.تلدهأنقبلشهرا11

فترةبعديقفأنالفلوويستطيعشهرا.41وأشهرعشرة

ع

-

-
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علىقادرايكونقليلةساعاتوخلال،الولادةمنقصيرة

عمرعندالفرسبتلقيحالخيولمربىمعظمويبدأ.أضجولا

عمرعندللتلقيحالفحلويستخدم،سنواتأربعأوثلاث

فترةخلالأفلاءستةأوخمسةالإناثمعظموتلد.سنتين

إلىيص!أكبرعددأجعضهاي!صنقدولكنحياتها،

فلوا.91

مايناير،أولفىاسحباقلخيولالرسمىالميلاديسجل

فيكون،الأرضيةال!صةجنوبيفىالموجودةالخيولعدا

تاريخعنالنظربغض،أغسطسأولالرسميميلادها

فىسنةالسباقخيولعمرويصبح،الفعليولادتها

الخيولليؤهلأخظهاماهذاويستخدم.الرسميميلادها

فمثلا،مع!ت.عمرمنمجموعاتيضمالذيللسباق

فىتشاركفقطسنواتثلاثعمرهايبلغالتيالخيول

كنتاكى.ديربىالشهيرالمتحدةالولاياتخيول!مباق

تركفرلا)سباقاتئيسيةااالمنبسطةالسباقاتومعظم

يملغلخيولتكودالحواحر(أوالسياجفوقالخيولفيها

الخيوأ!عمرمتوسط.سنواتثلاثأوسنتينعمرها

سنة.3و.02بينيتراوح

بالخيلالعنالة

نطفإسطلفىالحصانيعيشأنيجب.الإسطبل

أبعادهوت!صن.أضهويةاجيدوجافالإضاءةحسن،ومريح

بقاياأوالطينويشك!!.الأقلعلىأمتارثلاثةفيامتارثلاثة

نأالم!كنمنولكن،أرضيةأفضلجيداالمطحونةالفحم

أغرشمةاتفرد.الخشبيةأوالأسمنتيةالأرضيةتستخدم

م!!اناأطحصارتوفرحيث،الأرضعلىسم03بسمك

جيدةموادأ!شوأالخشبونشارةقطعوتشكلمريحا.

وتنعسواقفةوهيالخيولتنامأنالممكنومن.للفرشسة

تماما.العينينمفتوحةتبقىبينما،الوقوفخلالغالبا

يوميا.مراتثلاثالطعامإلىالحصانيحتاج.التغذية

كبيرةأمعاءوللحصان.جسمهبحجمقيسإذاصغيرفبطنه

إلىالمعدةتمتلئعندماولكنببطء.الأكلتهضماجدا

بهايدخلالتينفسهابالنسبةالأمعاءإلىالأكليمرثلثيها

لترا17منيقربماإلىالحصانمعدةوتتسع.الفمإلى

لترمنلأقلتت!عالمتوسطالإنسانمعدةبينما،الأكلمن

فقط.

أ!صله:يجمعأض!تهـأوالحمو!العشبالحصانيأك!!

منقريباأسصلاعنديمضغهأمحشبايأكلوعندما.بشفتيه

تفعلكمايجترهولا.تاملبطءأكلهويمضغ.الأرض

وال!بل.ال!بقار

معلفعلىأوشبكةفيالحصانتبنيوضعأنويجب

كجم045يزنالذيالحصانويحتاج(.خشبي)هيكل

5.6منيقربماإلىيومياساعاتأرلغأوثلاثويعمل

الليل.فىوالباقيالصباحفيكجم2؟التبنمنكجم

الذيالتبنأوأبدأ،الغباريأوالترابىالتبنيأكلألاويجب

علىأوالأشمواكعلىأوخشنةأعوادعلىيحتوي

البرسيمأو(العشبمن)نوعالتيموثيةوتشك!!.النفايات

.للخيولغذاءأفضلالبرسيممعالمحلوطةاضيموثيةاأو

وتأكلهاخر.شيءأيمنأكثرالشوفانالحيوأ!تففما

الخيولتأكل.التبنبعضقبلهأكلتإذاإلا،كبيرةبسرعة

خليطأو،الشوفانمنكجمأ5.1إلىأربعةمنالعاملة

علىالفعليةالكميةوتعتمد.يومكلوالنخالةالشوفانمن

نأويجبتمارسها،التيوالرياضةوحالتهاالخيولحجم

الباقىوالثلثالظهرفيوثلثهالصباحشىالأكلثلثيعطى

المساء.فى

54إلى38بينماتتراوحكميةالخيولمعظمتشرب

يسمحألاويجبيومئا.العذبالنظيفالماءمننترا

درجةارتفاععندالماءمنكبيرةكميةتشرببأنا!لحيول

صعبة.بتدريباتالقيامقبلأوحرارتها،

حيث،جيدةصحةفيلتبقىالملحإلىالخيولوتحتاج

75منيقربمافتاكل.التعرقأثناءالملحأج!سامهاتفقد

مناحتياجاتهاعلىالخيولوتحصليوميا.الملحمنجم

منصندوقوضعطريقعنالغذاءمنالمهمالجزءهذا

والمرعى.الإسطبلفىصلبةملحكتلةأوالملح

الحصانصحةحفظعلىالتنظيفيساعد.التنظيف

فيالموجودةالخيولتنظيففيجب.مظهرهوحسن

الحافروملقطجسموفرشاةمطاطيةبقطعةيومئاالإسطب!

المكنسةفرشاةضرباتوتساعد.أرزيلواأ!سقاقمشط

وجمالأ.رونقاالحصانإعطاءعلىالشعرنموباتجاهالطويلة

المناطقوتحتاجوالقشور.الأوساخبالفرشاةالتنظجفويزيل

الكعبخلفومنطقةوحزامهالسرجتلامص!التي

نأويجب.بالفرشاةخاصلتنظيف،العرقوبوانخفاض

بينما،ناعمبقمالقشاملةمسحةبالفرشماةالتنظيفيتبع

منأخرىوأشياءوالأحجارالأوساخالحافرملقطيزيل

.الأقدام

تنظفولاتتركالخيولبشرةعلىزيتيةطبقةتنمو

إزالةيجبولكن.والثلجالمطرمنلتحميهاالشتاء،خلال

وإلاواللجاموصإلسرجقبلوالبطهنالظههرمنالطين

.للحصانالألموسببانسرجبز:اياحك

تركضالتيالخيولأقدامتحميوهى.الحصانحدوة

مثلأخرىصلبةسطوحعلىأوالطريقعلىتعملأو

نحوالخيوللمعظمحدوةأفضلوتزن.السباقمضمار

بعضأرجلعلىوتوضع.قليلةمساميرولهاجم023

الحوافر،مقدمةعلىتثبتحدواتالركوبخيول



خيولأرجلعلىوتوضععاليا.أقدامهارفعفيلتساعدها

عدةبعدتتآكلأنالممكنمنخفيفةحدوةاسمباق

توضبعوأخرىالشتاء،توضممىحدواتوهناك.سباقات

حافظةلهاوتكون.العاليةالجبالعرباتتجرالتيللخيول

علىالانزلاقمنالخيولحفظعلىتساعدالتىالحدوة

الثلج.أوالصقيع

الطيببوساطةالخيولفحصيجب.الصحيةالرعاية

تلقحأنويجب.الأقلعلىسنويامرتينأومرةالبيطري

نأويجب.الأخرىوالأمراضوالإنفلونزاالكزازضد

.الديدانلطردضرورياذلكيكونعندما،أدويةتعطى

لإزالةبالمبردالأسنانصقليجبالأحيانبعضوفي

.الحادةالحواف

منالعديديمنعواأنالخيولمالكويعستطع

طريقوعنيومياالخيولبتدريبالطيةالمشكلات

وتنطف،المناسبةالفرشاةواستعمالالسليمةالتغذية

يلاحظأنويجب.الأوساخمنفيهتعيشالذيالمكان

خيولهمسلوكفىاوحالةفيتغيرأيالخيولمالكو

مرضها.حالةفيالبيطريالطبيباممتدعاءويجب

القوةوفقدانالشهيةفقدانالمرضعلاماتوتشمل

الأنفمنأوالعينينمندمويةأومخاطيةوإفرازات

وأالقوائمحرأرةوارتفاعالجسمفيالامأووانتفاخات

التنفسمعدلنقصأوزيادةأيضاعلاماتهومن.الأقدام

إلى8منالساكنةالخيولتتنفسماوعادة.النبضأو

03بينماالنبضمعدلويتراوح.الدقيقةفىمرةأ6

الدقيقة.فىنبضة4و.

لمإذابسهولةبالأمراضوأقدامهاالخيولقوائموتصاب

،والأقدامالقوائمفيالشائعةالأمراضوتشمل.بدقةتلاحظ

هووالقلاع(.الصفيحة)التهابوالكساحوالزورقيالقلاع

حديثبالفلوتعتنيالأم

ترضعحيتالولادة

مشةلمدةالفلوالفرس

وبعد.الولادةبعدأشهر

الفلوالمالكيفطمذلك

ووضعهأمهعنبإبعاده

بمبالمرعىالخارخم!في

.الاخرىالفلوات

104الحصان

الطيببوساطةالدوريةالفحوصتشملللحصانالطبيةالرعاية

الأمشانحالةعنالطبيبيكشف،الفحصمنوكجزء.البيوي

والفم.

ومن(.الفرسحافرباطنفىرقيقةقرنية)طبقةالنسرالتهاب

يضعالقلاعولعلاج.بالفرشاةوتجفيفهبتنظيفهتحنبهالممكن

مرضوالزورقي.المصابالنعسرعلىالدواءالبيويالطيب

ومؤلمة،متيبسةالخيولقوائميجعلمماالقدمعظمةيصيب

أيضاويسمى،والكساح.الحدوةوتعديلبالأدويةوتعالج

درجةارتفاعالكساحويسبب،القدمالتهابوهو،بالعرج

الدواءباستعمالويعالجالنبف،معدلوزيادةالقدمحرارة

دافئ.بماءالقدموغمر

الخيولئربية

الأخرىوالرياضاتوالقيادةللركوبالخيولتربى

صناعةالتدريبويعد.خاصينوتدريئاتربيةتتطلبالتي

العالم.دولمنكثيرفيمهمة

!
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اضليةامزارع!مير.الأقصاأمرالعديد!ىمهمةصحاعةالخيولتربيمة

الرياضة.م!أحرىولأنواع

بعنايةالأفراص!واالفحولأضربيةامزارعتختار.التلقيح

:صفاتهاأنسابهاسلسلةأساسعلىالتلقيحيتملكي

سحلاتأ،عتبار1فىأ!سباثاحيوأ!مربويأخذكما،البدنية

خيولمال!سويكمسبأنالممكنومن.أيضاالخيولسباق

رسوممنكبيرةمبالغأصسباقاتافىوالفائزةالجيدةالسباق

لغرضالخيولتلكامستحداميتمإنهحيث،التهجين

لالكيد!المالمنمبلعاالتلقيحرسمويكون.التلقيح

يستطيعلاولكنللتلقئ.حصانهاستخداممقابلالحصان

منمهرةأومهرإنتاجمنتمامامتأكدايكونأنأبداالمرلي

نفسه.البطلنوع

حوأ!تلدل!صاشليع،فىأفراسحهمالمربينمعظميلقح

يلقحونالذينالناسويرغب.التاليةالسنةفيالربيعفصل

بعدمم!صوقتأقربفىالفلويولدأنفيالسباقخيول

ينايرفيعاماعمرهيباالفلوإنحيثيناير،منالأول

لينمووقتلديهمبكرايولدالذيالفلوفإنولهذا.التالي

علىعمرهيصنفعندما،المسابقاتدخولهقبلويتطور

سنتين.أساس

،الولادةبعدالأولىاسشةالأشهرفيأمهمعالفلويبقى

فيويضعهأمهصتالفلوالمالك)يبعد(يفطمذلكوبعد

.الأخرىالأفلاءمعالمرعى

بتسجيلنقيةخيولايلقحونالذينالأشخاصيقوم

هذاويكونالتائلها.السلالةجمعيةسجلفىالفلو

ومعلوماتوأمهالفرسأبويسجل،حيثرسمياالسجل

بالخيولالسجلفىتظهرالتيالخيولوتسمى.أخرى

.للخيولوسجلاتجمعياتالأقطارمنولعديد.المسجلة

منكثيرجانبإلى،تشملالخيولبتربيةالمشهورةوالدول

للخببأوللسباقويدربونهاالخيولالحراءيرلى،الصورةفيتدولتى

ونيوزيلنداوبريطانياوفرنساوكنداالأرجنتينا،أعربيةاأ!أ!دا

.المتحدةأ!ا،ياتوا

وصبرأمهارةالخيولتدريبشطب.اقدريب

بلطفالخيولمعيتعاملونالخبراءوالمدربون.كبيرين

ولادتهبعدالفلوويتعلممهل.علىويعلمونهاوثبات

بتعويدالمدربينبعضويبدأ.الإنسانمعالتعاملمباشرة

لاالاخربع!همأنإلا.ولادتهحالالرسنعلىالفلو

عدةإلىعمرهيصلأنبعدإلاالرسنعلىالفلويروض

المدربيروضه،!شةالفرسعمريصبحوعندماأشهر.

بعدثمتدريجيا.ظهرهعلىبوضعهأعسرجااستخدامعلى

الخيولومعظم.قليلةلخطهواتويركبهالجواديمتطيذلك

تركبعندماراكبهاتطرحلاوصبرمهلعلىتدربالتى

.مرةلأول

وتعلم.تدريجيةبخطواتأيضاالعملخيولوتدرب

يمسكهاالتيالطويلةالكوالحلإشاراتالالستجابةأولأ

كيفتعلمذلكوبعد.الخيولخلفيمشيالذيالشخص

عجلتين.ذاتمركبةأوخفيفةعربةتسحب

منالصادرةالإشاراتتتبعالخيولتتعلمأنوبعد

الرياضة.منمعيننوععلىتدربالقائد،أوالراكب

بوابةفتحعندالركضالأصيلةالسباقخيولتتعلمفمثلا

أماكنالانطلاقمرابطوتستخدم.المحوريةالبداية

لجميع(البواباتزنبركفيهاينفتحالمغلقةالانطلاق

زالوأماالحواجزسباقمنظميولكن.المنبسطةأحسباقاتا

خيولوتتعلم.البسيطالانطلاقشريطعلىيعتمدون

الانطلاقبوابةخلفخبهاخلالمنالخببسباق

.بالسيارةتوصلالتيالمتحركة
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تاريخيةنبذة

دلتولقد.الخيولنشأتأينتماماالعلماءيعرفلا

فيالخيولعاشت،الجليديالعصرخلالأنهعلىالأحافير

أمريكاعبركبيرقطعوتجولأستراليا.عداماالقاراتكل

غيرالأسبابولبعض-ذلكبعد.والجنوبيةالشمالية

الأرضية.للكرةالغربىالنصفمناختفت-المعروفة

ولالحومها.وأكلالخيولباصطيادالبدائياللإنسانقام

.للركوبودربهاالخيولروضمنأولمنيعرفأحد

فيسوساالقديمةالمدينةعندالعلماءاكتشافاتوأظهرت

منأكثرمنذالخيولركبواالناسأنآسياغربيجنوب

مضت.سنةآلافخمسة

الخيولدربواالحيثيينأنالحجريةالرسوموأوضحت

واصطاد..ماق004عامحواليوللحربللرياضة

الأسود.م.ق008عامحوالىمنيقربفيماالأشوريون

منزوجبوساطةتجرعجلتينذاتعرباتباستخدام

النجودأقمشةعلىصورتالتىالرسومتظهركما.الخيول

ظهورفوقمنالبولومننوعايلعبونوهم،القدامىالفرس

،مهرةفرساناالقدامىوالرومانالإغريقوكان.الخيل

.الأخرىوللرياضاتللسباقالخيولويستخدمون

آ!مياإلىشرقاالأوائلالفاتحينمعالعربىالحصانانتشر

ومعبمصر.بدءاإفريقياإلىوغرباالشامبلادإلىوشمالأ

بالأوروبي،العربيالحصاناختلط،الصليبيةالحروببداية

جماعاتأوفرادىمنهكبيرةأعداداالأوروبيونونقل

التيالعربيةالسلالاتأحسنأنإلىالتاريخويشير.منظمة

منكانتالأوروبيةالسلالاتتهجينفياستخدمت

المعنكي.سلالة

أمريكاوتطوراكتشاففيمهمبدورالخيولقامت

فيأستوطنواالذينالأمريكيينأوائلوركب.الشمالية

،المغطاةعرباته!لسحبواستخدموهاالخيولالغرب

الامريكية.الأهليةوالحربالثورةخلالالجنودواستخدمها

مهامالميلاديعشرالتاسعالقرنفيالخيولوأدت

لسحبالأرضتحتالمناجمعمالواستخدمها.متنوعة

سحبتالكهرباءاختراعوقبل.بالفحمالمملوءةالعربات

حديدية،سككعلىالممتدةالقصيرةالقاطراتالخيول

المدنمعظمفيالركابنقلعرباتسحبتوأيضا

السريعةالقزميةوالخيولالخشبيةالحافلاتوكانت.والقرى

والهاتف.البرقاختراعحتىللاتصالاتالطرقأسرع

تطورمعالميلاديالعشرينالقرنفىالخيولأصبحت

أقلوالسياراتوالشاحناتوالجراراتالحديديةالسكك

(أم459-1)939الثانيةالعالميةالحربوخلال.فائدة

.الفرسانلمسلاحعنالجيوشمعظمتخلت

الخيولتربيةفيالرائدةالأقطار

قطركلفيالحيولعدد

...............الصين

حصانأ"ر..00018

".........البراريل

حصان00.031/6"

ا.........المكسيك

حصاد0185262""

ا........المتحدةالولايات

حصان"48.5لم...

.....الأرحنتين

حصاد"3.3،""""

....أثيوبيا

حصان.2275لم...

،...رومحيا

حصان2)000.556

ا...منغوليا

حصان2.2""،"""

...كولومميا

حصان000.000.2

ا..كازاحستان

حصان05.1"،.""

للأمالتابعةوالزراعةالأعديةمحظمةالمصدر:أم،399لسسةالبيالاتهده

.المتحدة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحيولأنواع

العربيالحصانالقزميالشتلاندحصانالبرونكو،

المستانجبرزيفالسكيحصانحصانالتارباد،

الخيولعائلةأعفحاء

الحمارالأخدر

الوحشىلحماراالبغل

الخيولتميبأمراض

العرقويالورمالرعامالحيوانجرب

الكلابسلالحيلربو

الخيولرياضة

للحيولالحواجزسساقمسباق،الديربيالأوليمبيةالألعاب

الخيلممباقكنتاكيديربىالبولو

العربعدالفرومميةالروديوالخبب

صلةذاتأخرىمقالات

المجنحالفرسالبقرراعيروزابولر،

النعرةالسرجلحافرا

النغفةالفرسطقمالحيوان

الحوافرذوات
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لموضوعاصرعنا

الخيولأنواع-أ

الحفيفةالحيول-أ

التقيلةالحيولب-

القزميةالحيول-ح

الحصانجسم-2

الحجم-أ

والحلدأعنمعراب-

والحوالرالقوائمخ!

يسانلأا-د

بالخيلالعناية-3

الإسطهم!!-أ

التعدية-!

التمطيم!-ج

الخيولتربية-4

التلقئ-أ

التدريب-ب

تاريخيةنبذة-5

؟الحصادقياسلياليدتعنىمادا-

التلاتة؟الخيولأنواعما-

الصبيعية؟االتلاتالحصالىمشياتما-

طعامها؟كأملحاالحيولتحتاحلماذا-

اعرلية؟االحيولاشتهرتلتمىءبأي-

الحصاد؟حدواتألواعما-

لحواساهـ-

كاءلذا-و

الحصادحياة-ر

الحصادحد:د

أصحيةايهشعاا-حص

للتلقئ!الفصولأ!سصما-7

الممو؟التامةللحيوللساش!-8

الحيل.لترليةاطشهورةارر!لالعفهاذ!ص-9

الحصاد.قوائمتصيبالىالأمراضابعمرادحش-01

كانتالتيالخيولمننوعيرزيفالسكيحصان

الروسيالمكتشفعثروقد.قطعانفيآمحياوسطتجوب

منلواحدوجمجمةجلدعلىبرزيفالسكى.منيكولاي

سنة،02حوالطوبعد.أم881عامالمتوحشةالخيولهذه

هذهصغارمن32علىالنادرةالحيواناتجامعوعثر

فىالانلهوجودفلابرزيفالسكيحصانأما.الخيوأ!

حدائقفىحصان008منهقيعيمق،اشبريةالحياة

الحصانفصيلةإلىأسسكىبرريفاحصانينتمى.الحيوانات

إلىضارببنىجلدفلهالحمار،يحتمبهوهو،الأأسيصأ

أسفلولون،باهتةخطوطرجليهأعلىوعلى،الرمادي

منسمأ3هإلىبرزيفالسكيحصانيرتفعأسود.أرجله

.صدرهناحية

التقيدة(.)الخيولالحصانانظر:.البلجيكيالحصان

)سقوططروادةحربانظر:.الخشييالحصان

.الجديعريمةاده(،صر

.طروادةحربانظر:6.طروادحصان

برزيفالسكيحصان

الحصانفصيلةإلىينتمي

يمتمبهولكنهالأليف

منانقرضوقدالحمار،

البرية.الحياة
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.وعزمحزمذو،النشاطدائم،رشيققويالأصيلالعربيوالحصان.والقوةوالكمالللجمالمثالالعربيةالخيول

العربيالحصان

فطالحفيفةالخيولسلالاتأقدممنالعرديالحصان

ومحافظتهماعتنائهملشدة،العربإلىوتنسب.العالم

منزلةللحصانوكانت.المميزةوخصائصهانسلهاعلى

فقد،والإسلامالجاهليةفيالعربىالإنسانلدىكبرى

عليه.ويفرويكربهيطارد،الأحوالكلفىرفيقهكان

الإسلامي،العصرفي.الحربفىوسيلةأمضىكانكما

ووضعالجديد،الدينلنشرالحصانأهميةالمسلمونأدرك

سبحانهاللهبهافأقسمعاليةمكانةفيالخيلالإسلام

بز"قدحافالموريات-"*ضبحاوالعاديات)قولهفىوتعالى

اقتنائهاعلىوحث-3.أ:العادياتصبحا!فالمغيرات

العربيالجوادخص!الرسولإنحتىوإكرامها،

الراجلالمقاتلنالهمابضعفىالغزواقتسامفىالأصيل

بحصانهمارتبطواالمسلمينأننجدلذا(.الحصان)بدون

شرعيحب:حبانفيهلهماجتمعقدلأنهبهوعنواالعربي

لديهممكانةالحصاناحتلذلكأجلومن،طبعىوحب

ويشبعطاويايبيتكانالرجلإنحتىالولد،مكانةتفوق

.وولدهوأهلهنفسهعلىويؤثرهفرسه

إذا،والقوةوالكمالللجمالمثالالعربيةوالخيول

الأصيلالعربىفالحصانبمالخيولسلالاتببقيةقورنت

الشدائد،علىيصبروفي،كريمالنشاطدائم،رشيققوي

وقعإذافارسهيدهسلاأنهميزاتهأهمومن.وعزمحزمذو

صهوته.عن

وبعدهالإسلامقبلالعربىالحصان

،الإسلامقبلالعربعندللحصانكان.الإسلامقبل

سمواوقد.مكينمكانوفقر،جدبمنفيهكانواماعلى

وأثناءوعدوهاسيرهافيبالخيلاءتشعرلأنهاخيلا،الخيل

وقوفها.

المتراميةبصحاريهاالعربيةالجزيرةطبيعةساعدتلقد

امتلاكعلىالعربىإقبالشدةعلىومضاربهاومراعيها

تقومالتىالجاهليةللحياةالاجتماعىالواقعأن.كماالخيول

العربياعتناءعلىساعدتوالنهبوالسلبالغزوعلى

بعضإنحتى،أولادهعلىالخيلمنالجياداثروقد.بفرسه

عليهنالجيادتفضيلعلىأزواجهنيلمنكنالزوجات
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نإشراتوعدهاالذيعنترةامرأةشمكوىمنحدثمثلما

نفسهعلىجوادهيؤثرالفارسوكان.ثانيةإليهشمكت

واللبنالسلسبيلالماءويسقيهبردائهويغطيهطعامهلهفيقدم

العربيوكانالجواد.يبقيهماوأسرتههوويشرب،الخالص

عليهأطلقأوفرسهأحدهمأهانإذاغضبهلشيءيغضبلا

ولإلعربىمظاهرمنوكان.الصفاتمنيعستحبمالا

كانكذلك،بأبنائهيفعلكماالتمائمعليهعلقأنبجواده

الحاسدين.منالعينعليهيخشى

أسماءأعطاهاأنهبالخيلالعربىاعتزازمظاهرمن

لاحتىبأنسابهامطوأصةمشجراتللخيلفسجلوأنسابابم

نإالحرصبهوبلغ.نقيادمهاويبقىشائبةأصالتهاتشوب

الأفراسعلىالنزومنالأصيلةالعربيةالخيلذكورمنع

رديئة.سلالةهناكتكونلاحتىالنسبمجهولة

نأالجاهليةالأساطيرتقول.العربيالحصانأصل

نأتلبثولممأربسدأنهيارعقبالقفارإلىفرتالخيل

وأثاءهاوعدليسيرهافىلالخيلاءتشعرلأنهاخيلاالخيلسمواالعرب

وقوفها.

الأياممنيومفيالأعرابمنخمسةفخرج،توحشت

الأعرابظلنجد.بلادفيكرأئمهامنخمسافشاهدوا

لصيدهاواحتالواالماء،ورودأماكنعلىيترددونالخمسة

تلكفيوأبقوهاالخشبيةالفخاخمنكمينالهانصبوابأن

وحتىمأخذ.كلوالعطشالجوعمنهاأخذحتىالفخاخ

عليهايترددونالخمسةالرجالصارالجياد،هذهتألفهم

متجهينفركبوها،عليهمتعودتحتىمنهاويقتربونيوميا

وأنهكهمنفدطعاممنمعهمماأنإلا،خيامهمنحو

ويذبحوامضاربهمباتجاهيتسابقواأنعلىواتفقوا.الجوع

الخص!منواحدةوتأخرتوتسابقوا،تتأخر.التىالفرس

أخرىفرسوتأخرت.السباقيعادأنإلاأبىراكبهاأنإلا

فالرابعةالثالثةوتأخرت،السباقإعادةوطلبالثانىفرفض

الظاءمنقطعلهمظهرالخامساليوموفي.الخامسةثم

الخمسة.الأفراسوسلمتوأكلهاواحدةمنهمكلفصاد

جدرانيركبهاكانالتيالأولىالفرسوسميت

كانالتيالثانيةالفرسوسمواشعرها،لصقالة،الصقلاوية

الفرسوسمواعرقوبها،لالتواءعرقوبأمشويةيركبها

بها،كانتلشاماتشويمةسباحيركبهاكانالتىالثالثة

لكحلكحيلةالعجوزيركبهاكانالتىالرابعةوسموا

لأنعبيةشراكيركبهاكانالتيالحامسةوسمواعيميها،

نأإلىبذيلهاترفعهافظلتذيلهاعلىسقطتشراكعباءة

.السباقانتهى

أصلأنالخيلأنسابكتابهفيالكلبىابنذكر

وتزعم،الراكبزادالعربىالحصانمنالعربيةالخيول

فحولوأن،السلامعليهسليمانجيادبقيةمنأنهالأساطير

لايدانىكانالذيوأعوجالهجيسيومنهانسلهمنالعرب

ظلتالتيوجذيمةداحسالجوادأموجلوي،السرعةفي

ميتةسقطتأنإلىمغيبهاحتىالشمسشروقمنتعدو

جلابسلالتهاومن،أنقذتهأنبعدصاحبهامضاربفى

منتخلصتالتىوعوجلأضيافه،الطائىحاتمذبحهاالتى

علىعثرتحتىمتتالياتأيامأربعةتعدووظلتقيدها،

الحربفيتسببتااللتانوالغبراءداحسومنهاصاحبها،

04بلغتمدةوذبيانعبسقبيلتىبينباسمهماالمعروفة

الحصانعنالعربأشعارمنوصلناماوباستقصاء

الغالبفيكلهمالشعراءأننجد،الجاهليةإبانالعربي

النجديالفرسوهوواحدفرسسوىلنايصفوالمالأعم

المستقيم،وظهره،المقوسعنقهوالصغير،برأسهيمتازالذي

وشعره،الصغيرةالصلبةوحوافره،المموجالمرفوعوذيله

الرفيعة.وقوائمه،الواسعوصدره،المتينةومفاصله،الناعم

!!رامالخيلالأديانمندينيكرملم.الإسلامفى

فىبهاأقسماللهأنمنذلكعلىأدلولالها،الإسلام
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قدحا*فالموريا!-"!ضبحاوالعاديات):تعالىقوله

جمعا!بهفوسطن-":نقعابهفأثرن"صبحافالمغيرات

فيمعقود)الحيلع!يذ:الرسولوقال.ها-العاديات

.البخاريرواه(القيامةيومإلىالخيرلواعيها

وكانوإكرامها،الجياداقتناءعلى!هترالرسولوحث

فيواستخدمهاالإسلامفيالخيلاقتنىمنأولالرسول

قوةمناستطعتممالهمواعدوا):تعالىلقولهامتثالأالجهاد

.06:الأنفال!وعدوكماللهعدوبهترهبونالخيلرباطومن

الجيادمنعددأكبراقتناءأهميةالواضحمنكان

صدرفيالإسلاميالديننشرفىللمساعدةالأصيلة

التيالحروبكلفيمهمبدورالخيولقامتفقد،الإسلام

تستطعولم.وبعدهالإسلامصدرفيالمسلمونخاضها

منهاأصبركانتوإن،ذلكفيالخيولتنافسأنالإبل

الصحراءبمفيالقاسيةالحياةوتحملوالعطم!الجوععلى

وثباتهاتحملهاوقوةوالفر،الكرفيالخيللسرعةوذلك

الجلبةمعبسرعةيهيجالذيالجملعكسعلىالقتالأثناء

فيللجهادتعدالتيالخيلخصتوقد.السيوفوقعقعة

بهايعنونالذينوخص،والرعايةالعنايةمنبمزيداللهسبيل

شبعهاعلىليحاسبونأنهمحتى،والثوابالأجرمنبمزيد

فىجاءفقدوأبوالهاوإرواثهاوظمئها،وريها،وجوعها

عيتالرسولأنمسندهفىأحمداللإمامرواهالذيالحديث

يومإلىأبدامعقودالخيرنواصيهافي)الخيل:قال

شبعهافإناللهسبيلفيعدهربطهافمن،القامة

فيفلاحوأبوالهاوارواثهاوظمأها،وريهاوجوعها،

سنامذروةاللهسبيلفيالجهادولأن(.القيامةيومموازينه

تكرمأنينبغىللجهادتربطالتيالخيلفإنلذا،الإسلام

سبحانهاللهعندمضاعفاجرمنذلكفيلمابهاويعتنى

وتعالى.

الحصانانتشر،الافا!تىفيالإسلامانتشارومع

الفتحبدايةفمع.المجاهدينأقدامحلتحيثماالعربي

خيولهمظهورعلىالمسلمينفرسانانطلق،الإسلامي

ومصر،وفارسوالشامالعراقبلادفاتحينالاصيلةالعربية

سنةوفىإفريقيا،شمالىإلىالمحتوحاتوتواصلت

نهرواجتازأسمبانيا،إلىالعربىالحصاندخلم(171)

اجتاحأنبعدشرقاكم6).00بعدعلىالهندوس

الإمبراطوريةأضعافأربعةمساحتهاتبلغإمبراطورية

الحصانلانتقالالفرصةأتاحقدذلك.كلالرومانية

تللثإلىالعربيةالجزيرةفىبيئتهمنالأصيلالعربى

الخيولبينالتهجينعملياتأولىتكونوربماالأرجاء،

الوقت،ذلكمنذبدءاحدثتقدوغيرهاالأصيلةالعربية

الجوادصارحتىالتاليةالأجيالعلىذلكأثروبالتدريج

نادرا.الاصيلالعربي

الأصيلالعربىالحصانصفات

الخيولعنالعربيالحصانيختلف.الجسميةصفاته

يلفتماواولعنها،تميزهالتيالصفاتمنبعددالأخرى

يتوقفوعليه،رأسهالأصيلالعربيالحصانفيالانتباه

العربيالحصانورأس.وهمتهأصالتهمدىومعرفةحسنه

خالالجلد،ناعم،التكوينجميل،الحجمصغيرالأصيل

شكلعلىكانماالعربيةالخيولرؤوسوأحسنالوبر.من

الأنثىفيوالرأس،أسفلإلىوقمتهأعلىإلىقاعدته،هرم

طويلتانأذنانالرأستعلوالذكر.فىمنهقليلاأصغر

يحتفظيزاللاالجوادأنعلىتدلانمنتصبتانحساستان

فيفمستقبحالأذنيناسترخاءأما،ونشاطهوقوتهبعنفوانه

قليلاأطولفهيالأنثىرأسفيالأذنأما.العربىالمشرق

العصفوربمالرأسيضمالأذنينجانبوإلىالذكر.فىعنها

الشعروهيالنماصية،تحتالجبينفيالظاهرالعظموهو

وأفضلها،الأذنينبينومنبتها،الفرسجبهةعلىالمسترسل

منالجوادعينيتقيالتياللونالصافيةالطويلةالناصية

الجهةإلىخيولهمنواصىيرسلونوالعرب.الشمسأشعة

صغرإلىجمالهويعود،العالمفىالخيولأجملمنالعربيالحصان

تاما.تناسقاأعضائهوتناسقرأسه
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أعلىإلىقاعدته؟هرمشكلعلىكارماالعربيةالحيولرؤوسأحسن

أسفل.إلىوقمته

نظيرتهابخلافجزهاويستقبحون،العنقمناليمنى

اليسرىالجهةإلىنواصيهاترسلالتىالغربفيالعربية

إلىالجمالمنمسحةالجبهةوتعطىنواصيها.ويجزون

تزينهواسعاعريضاماكانوأفضلها،الأصيلالعربىالفرس

وذصيلالأالعربىوالحصان.الجبهةوسطفى)لياض(غرة

51خدالأذن!ت،عنبعيدت!تحادتينصافيتين!صبيرتينعينين

منخرانبهمستقي!ا)أنف(خطموله.اللحمقليلاأسيلان

الركض.أثناءأضنفساعلىيساعدانهواسعانمستديرأن

.اللجامتلائماناللت!ت)الشمدقين(الجحفلتينوأسعوفمه

يكونمحسده،متسقالأصيلالعربىالحصانعنق

بالضخموليسالقصرولاالطولفىمفرطغيرالغالبفى

يأخذالجلدرقيقمستقيماماكانوأفضله،بالرقيقولا

علىويخبت)الصدر(.الكلكلمناقتربكلمابالاتساع

يسمىهمسترسلطويلشسعرالأعلىالجانبمنالعنقحافة

كشعروحللثاسودمالوناالأعرافوأجمل،العرف

النساء.

بأصلوينت!الكتفينقمةمنيبدأالذيالجذعأما

العربيالحصانصفاتأهمبعضتتوقففعليه،الذنب

عدةإلىالجذعوينقسما.وسرعته،وصبره،قوته:ومنها

والأضلاعوالصدروالمنكبانوالظهر،الغاربهىأقسام

.والغاربانوالكفل،والصلب،والبطن

ماوهووالحاركوالمتنالكاهلالعربتسميهفالغارب

الحصانفيويكون،الكتفينملتقىعندوالعنقالظهربين

وتعرف،الدهنمنخاليايابسابارزادقيفاالأصيلالعربي

الظهرأما.تركيبهوحسنغاربهابعلوالنجديةالخيول

وأفضل.السرجموضعوهووالمقبمالصهوةأيضافيسمى

منحرف،مستقيمقصيرقويظهرذاكانماالعربيةالجياد

لظهرالتركيبيةالخصائصومن.الأمامإلىالخلفمنقليلا

أقلالظهريةالعظميةالفقراتعددأنالعربيالحصان

فهماالمنكبانأما.الأخرىالخيولفىعددهامنبواحدة

تناسقويتوقف،بالجذعالأماميينالطرفينالتقاءموضعا

بينهماويكونوالصدر،الكتفينتركيبعلىتركيبهما

الصدرعلىدليلاذلككانأضخمكانتوكلما.فسحة

عريضالعربىالحصانصدرو.الركضوسرعةالحسن

فصاغتملأمتسقةوأفلاعه،العضلاتمتعمئبارز

يكونأنهإلا،جسمهمعمتناسمقمستديروبطنه،الخاصرتين

محدبمستقيممرتفعوصلبه،الولادةالأنثىلدىأوسع

فيوهو،الكفلفهوالصلبيلىالذيالجزءأماقليلا.

شديدالتحدبقليلمستقيمعريضالعربيةالخيولمعظم

منناتئتينعظمتينعلىالكفلهذاويحتوي،العضلات

.الغاربانهماالوركينأعلى

قويةعضلاتذاتالأماميةالعربيةالخيولوقوائم

العضدبهمايتصل،الأمامإلىمائلانكتفانبهايتصل

مندفعةالحصانيعطىالذيالعضلاتالشديدالطويل

المرفق.بوساطةبالعضدأعلىمنلمساعدهويتصل،السرعة

يتصلكما،الطولمعتدلالعربىالحصانفىوالساعد

ماالسواعدوأفضلبالساعد،أعلىمن)الذرأع(الوظيف

الخيولوحوافر.بارزةأوتارذامستقيماقصيرأكان

أما.قويةصلبةالجدرانمصقولة،صغيرةالأصيلةاالعربية

العظممنونتوءينالحجباتمنفتتكونالخلفيةقوائمها

شدةمعالأخرىعنالواحدةبعدفيهمايستحسن

كلتكونوالإليتانبينهما،المسافةواتساععضلاتها

وشدةالممتدارتهامعالأخرىعنبعيدةواحدة

ومنالمجر،فتسمىبينهماالتىالفسحةأماعضلاتهما،

فطويلةأوراكهاأما.اتساعهالعربيالحصانفيميزاته

بنويفصل،طويلتينبفخذينتتصلمإلكفلينمتناسقة

وعليهالقدممؤخرفوقيكونعرقوبوالساقال!ذ

ماغالباالعربيالحصانفىوهو،الفرسجماليتوقف

العربىالحصانلمماقاأماالجلد.رقيقعريضايكون

دونالأرضإلىتنحدرانمستقيمتانقصيرتانفمتينتان

.نحرافا

العربية،الجيادكلفىباطرادالمتقدمةالصفاتنجدلا

نشأتالتيالمناطقباختلافالصفاتهذهتختلفلكن

آخر،إلىإقليممنتختلفالعربيةالجزيرةفيفالخيولفيها،

.والمغربالشامفيالعربيةنظيرتهاعنتختلفوبالتالي

سوداءعيونذو،الجحافلرقيق،السعوديفالحصان

طويلعنقذوالحوافر،صلب،الأذنينطويل،جميلة

غليظ،ممشوقةرقيقةوقوائمعريضينوكفلينمتناسق

وألوان،لينةحوافرذوالسوريوالحصان.الفخذين

اليمنيوالحصان.واسعينوشدقين،كبيرةوعيون،جميلة

خفيف،القوائمغليظتقريبا،خشنمستديرجسمذو



ماالربيةالجيادوأفضل.جسدهمعمتسقالأصيلالعربيالحصانعنق

.الأمامإلىالحلفمنقليلاممحرف،مستقيمقصيرقويظهرذأكان

العنق،طويلالمصريوالحصان.العنققصيرالأجناب

الشعر.قليل،الرسغينطويل،الأذنينحديد،القوائمدقيق

ضيق،القوائمغليظ،العنقعطمالمغربيوالحصان

الخيولأشرفإنويقالغزير.طويلوسبيبهما،المنخرين

اليمنيةوأجلدها،النجديةالسعوديةالخيولوأيمنهاالعربية

ألواناوأكثرهاالمغربيةنسلاوأغزرها،المصريةوأشمدها

لسورية.ا

منالجيد؟الجوادصفاتفيكثيرةرواياتللعرب

الخبيرينالأعرابأحدسألالحجاجأنمنقيلماذلك

فأجابه:الجيدالحصانصفةعنالأصيلالعربيبالحصان

الصافى،الثلاثالرحب،الثلاتالطويل،الثلاثالقصير

والعسيب،بالصلبالقصارالثلاثوفسرت،الثلاث

،والذراعوالعنقبالأذنالطوالوالثلاث.والقضيب

الصافيةوالثلاث.والوركوالمنخر،،بالجبهةالرحبةوالثلاث

أنهالخيلكتابفيالأصمعىوذكروالحافر.والعينبالأديم

،ظهرهويقصربطخه،يطولأنالأصيلالفرسفىيستحب

رجليه،أوظفةوتعرض،منسجهويشرف،حجبتاهوتشرف

ويرقي،جلدهويتسع،صدرهويدق،يديهأوظفةوتحدب

ويدق،منخرهويعرض،عنقهوتطول،شعرتهوتقصر،أديمه

شدقاه.ويرحبمنخرهوشسع،مذبحه

الجسمية،المميزاتجانبإلي.الاخرىصفاته

فيهايشتركأخرىبصفاتالاصيلالعربيالحصانيتصف

حبه؟الصفاتهذهومنبه،ينفردوبعضها،الخيولبقيةمع

الموسيقىتحب-خاصةوالعربية-عامةفالخيو!للموسيقى

إيقاععلىبفرسانهاراقصةتتمايلأنهافنجدلها.وتطرب

استعراضاتفيتتراقصوقدوغيرها،والمزاميرالطبول

بالصفير.الماءتشربماوغالبا،الموسيقىأنغامعلىالسيرك

الأصيلوهو،العالمفيالخيولأجملمنالعربىوالحصان

أعضائهوتناسقرأسهصغرإلىجمالهويعود،منازعبلا
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يحتفظلايزالالجوادأنعلىتدلانمنتصبتانالعربىالحصانأذنا

ونشاطه.بقوته

سواءالخصوبةالعربيالحصانصفاتومنتاما.تناسقا

علىقدرتهيفقدلاالعربىفالحصان؟الأنثىأوللذكر

ليسأنهصفاتهومن،السنبهتقدمتلوحتىالتناسل

أقصرأمعاءهإنحيث،الطعاممنبالقليلويكتفىشرها،

ببطء،طعامهيهضمفهولذا،الأخرىالخيولأمعاءمن

ولاالطقستقلباتعلىبسهولةيعتادأنهميزاتهومن

وذلك،فعالتنفسيبجهازيتمتعأنهكمانادرا،إلايمرض

وكذلك،بحجمهقورنتماإذاالهوائيةقصبتهكبربفضل

أكبركميةأخذعلىيساعدهمما،الصدريقفصهضخامة

فيهاجداللاالتيصفاتهومن.الرئتينإلىالأكسجينمن

رقيقأيضاانهكما.المشاقتحملعلىوقدرتهعمبره

فيالعربيالحصانويأتى.الاستجابةسريع،الإحساس

والوداعةالذاكرةوقوةالذكاءحيثمنالخيولمقدمة

وهو.صاحبهبصداقةجديرايجعلهممالصاحبهوالوفاء

عنه،تصدرحركةأوإشارةلأدنىويستجيبسيدهيفهم

خطواتوقعسمعوإذامرض،إذالهصاحبهبموالمماةويسر

بصهيلذلكعنويعبرنفسهإلىالسروردخلصاحبه

منخفض.

فاللون،ومركببسيط:لونانالعربيللحصان.ألوانه

نجدهوالمركبالواحد،اللونذيالحصانفينجدهالبسيط

العربىالحصانوألوان.لونمنأكثرلهالذيالحصانفى

والأحمرالأبيض:ألوانأربعةأساسهامشرقةزاهيةألوان

ألوانالألوانهذهتمازجعنوينتجوالأصفر.والأسود

منها.لكلاسماالعربوضعتأخرى

عندالعربيةالخيولفىنادرالصافيالأبيضاللون

أشمهبلونهاكانالتىالخيولفيتزيدنسبتهلكنولادتها،

فىيرىولاالعمرمنالسادسةتتجاوزأنبعدصغرهافى

عرفهسوادالأبيضالحصانفىويستحب،العتاقالخيل

اللونالأبيضاللونمنويتفرعجذا.نادروهذاوذنبه
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.والقادةاطلوكمركىماحدإلىيزالولاكانالأشهبالحصان

اللونينبينمتفاوتةمتناسبةبدرجاتمزيجوهو،الأشهب

خمسةالشهبةفيالعرليوللحصانوالأسود.الأبيض

وأبلق،وأبرش!،،ورمادي،وصنابى،قرطاسي:ألوان

.فوريوكا،يديوحد،وسوسني

أيضاويسمىالبياضعليهالغالبكانمافالقرطاسى

اصنال!وا،الحمرةعليهأخالباماكانوالصنابى،أضحى

غبرةعليهاباخااكانماواشمادي،بالزبيبالخردلهو

كثرتوإنليض،نكتفيهكانماوالأبرش،كدرةفيها

ومغلسئا.أبلقسمىجسدهجميعالبياضوعمالنكتهذه

ماوالسوسنى،أشيمسمىالنكتهذهتفرقتإذاأما

عنالأسوداللونفيهزادماوالحديدي.صفرةبياضهخالط

الأبيض،علىالأسوداللونفيهايغلبدرجةإلىالأبيض

فهو،الأبيضاللونيطغىبحيثالأسود،فيهقلإذاأما

.الكافوريأوالفاغالأشمهب

مركبما،حدإلى،ولايزالالأشهبالحصانوكان

اقتنىفقدبموخلافهمالعربعندالقوموكباروالقادةالملوك

أمرأءوكذاالشهباء،العربيةالجيادالعثمانيةالدولةسلاطين

بلادفىالشهبالجيادوتكثر.الفرسوملوكالأندلس

.الشام

منهافرعيةألوأنعدةتحتهتندرجالأحمرواللون

فىيكونفالوردوالأشقر.والأصدأ،،والكميتالورد،

.أسودانوذيلهعرفهلكن،الحمرةخالصالأحمرالحصان

منهوتتفرعسواد،حمرتهفيكانمافهوالكميتأما

والأحمر،،والمدمى،والأحم،الأحوى:هىألوانخمسة

يشبهوالأحمسواد،يعلوهالأحوىفالكميت.والمحلف

اشتدتمافهوالمدمىأما،منهسواداأقلأنهإلاالأحوى

والبياضالسوادبينكمتتهكانتإذاأماالسواد،فيحمرته

المدمى،منحمرةأشدفيكونالأحمرأما.اغبسوردفهو

ويسمىالكمتةخالصلأنه،الكميتأنواعأفضلوهو

مافهوالأصدأالأحمرأما)الخالص(.المصامصالكميت

فهوالمحلفأماالحديدصدأمثلأيالسواد،حمرتهقاربت

إلىيميلانوذنبهوعرفه،الشقرةإلىحمرتهقاربتما

أكثروهي،العربإلىالألوانأحبوالكمتةالسواد.

قالكماوحوافرجلوداوأقلهاالحربفيصبراالخيول

إلاالكميتوبينبينهفرقفلاالأشقراللونأما.الأصمعي

وإلافكميتسوداكانتفإنبموالقوائموالذنجطالعرففي

والأصفر،الأحمراللونينمنمزيجعهووالأشقرفاشقر.

بلادفيالأحمريكثربينماالحجازفيشقرالأالجوادويكثر

والعسلي،الذهبيفمنها:أنواعايتباينالأشقروا.نجد

الشقر،الخيليحبع!بالرسولوكان.شالغامة!،والمحرت

الخيل)خير:قال!سطالرسولأنعباسابنروىفقد

الشقر(.

أدهم،فيسمىالعربيالحصانفيالأسوداللونأما

ستةمنهويتفرع.العرابالخيولبيننادرمستحبوهو

غيهب،اوغيهبيفيسمىالسوادحالككانفإن:أقسام

فهوشدتهمنالخضرةإلىيضربحتىسوادهاشتدفإذا

حمرةسوادهوعلاوالخضرةالدهمةبينكانفإنأخفر،

فإن،أدبسفهوشقرةسوادهأ!تخافإذاأحوى،فهو

سوادهكانفإن،أحمفهوصفرةأوحمرةأدنىخالطه

فيسمىالرمادلونمنيقربحتىالبياضإلىضارئا

.الأورق

أصفر:أقسامستةإلىبدورهفيتفرعالأصفراللونأما

الاصفرار،شدةمنالحمرةصفرتهشابماوهو،فاقع

ومنالسواد،شديدأسودوذنبهعرفهشعرلونويكون

أحسنوهوسود،وأوظفتهأسود،خطذنبهإلىمعرفته

خالصةصفرتهماكانتالناصعوالأصفرالأصفر.ألوان

وهناكالسواد.حالكأسودوالعرفالذنبشعرولون

الذيوالأبيض،كدرةصفرتهعلتماوهوالأصدى

أصهبوعرفهذنبهشعرولون،البياضإلىصفرتهتضرب

،كالترابصفرتهماكانتوالأعفرالصهمفر.ألوانأشهروهو

معرفتهمنويوجدبسوادمشوبةصفرتهماكانتوالأكلف

.الحصانانظر:سود.وأوظفتهأسود،خطذنبهإلى

لونلمعظمالخالفةاللونيةالعلاماتوهي.الشيات

كانفإذابيضاء،العربىالحصانشياتوأكثر.الحصان

قوائمفيكانوإذاغرة،يسمىالوجهفىالبياضهذأ

كانتأوالفرسأذناابيضتفإذا.التحجليسمىالفرس

الأشمهبالفرسفىإلاالذرأة،فتسمىبيضاءنقطفيهما

وحينئذسموداءتكونأنإلاوحدها،باسمتختصلافإنها

أصقع،يسمىالفرسرأسابيضوإذأالتطريف،تسمى

ناصيتهشعرخالطإذاأماأقف،يسمىقفاهابيضوإن

وأأغشىفيسمىكلهوجههابيضفإن،أسعففهوبياض

البياضكانإذاأماأنبط،فهوالبطنأبيضكانوإنأرخم،
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غيراليمنىالأماميةقائمتهلأنمستحبوهوالثلاثمحجلفرس

محجلة.

الكفلفىالبياضكانوإذا،أخص!فيسمىجانبيهعلى

آزر.عندئذفيسمى

وسطالفرسوجهفييكونالذيالبياضالغرة

منحجماأكبركانتإذاإلاغرةتسمىولا،الجبهة

والعرب،قرحةفتسمىذلكدونكانتإذاأما،الدرهم

منشىءفيبياضيصاحبهالمإن،بالقرحةتتشاءم

التىالغررلأنواعأسماءالعربوضعوقد.الفرسأعضاء

تعسعةهنامنهانذكرأنواعوهي،العربيالجوادتحلي

انتشرتإذاأماالغرر،مراتبأولوهيالنجمأولهاأنواع

إذاسائلةوتسمىالشادخة،فتسمىوملأتهاالجبهةفي

أرنبةعلىسالتأوالأنفقصبةإلىالجبهةفيامتدت

الجحفلةتبلغولمالأنفقصبةإلىنزلتإذاأما،الفرس

مبرقع،لهقيلوجههجميعأخذتوإن،الشمراخفتسمى

فيسمىأشفارهمافتبيضالعينينتأخذحتىفشتفإن

كانتأووانقطعتالمرسنمحلالغرةبلغتوإذا،مغرب

أفضلمنوهيبمالمنقطعةالغرةفتسمىوالمنخرالعينينبين

الوجةملأتماإذاالسارحةالغرةتسمىوأخيراالغرر،

العينين.تبلغولم

وهوالحجلمنمأخوذالفرسقوائمفيبياضالتحجيل

سميبيضاءالأرلغالفرسقوائمكانتفإذا.الخلخال

الثلاثمحجلسممىثلاثفيكانوإنالأرلغ،محجل

محجلة،غيراليمنىالأماميةقائمتهكانتإذاويستحب

البياضكانوإن،الرجلينمحجلفهواثنتينفيكانوإذا

رجليهدونبيدهالبياضكانوإذاأرجلفهوواحدةبرجل

اليمنىأعصمفهوفقطواحدةفىكانفإن،أعصميسمى

يسمىوالعرقوبينالركبتينالبياضبلغوإذا،اليسرىأو

كأنخلافمنورجليدفيالبياضكانوإذامسرولا،

فيسمىالعكسأواليسرىوالرجلاليمنىاليدفييكون

.بمحبوبليسوهومشكولأحينئذ

علىالاتجاهالختلفالشعرنمومنتنشأعلاماتالدوائر

ولهاالدوائر،يشبهماالشعرالتقاءمنفينشأالجلدسطح

فتسمىالعربيةالبلدانباختلافتختلفأخرىأسماء

يتفاءلدوائرالدوائرهذهومن،والنقشاتوالنخلاتالنياشين

ومن،الفرسفيوجودهمنيتشاءمونماومنهاالعرببها

القلادةموضعفيوتكونالعمود،دائرةبها:يتفاءلونالتي

الكعسبفىبهاويتفاءلونالصدرودائرة،العرفمنقريبة

فيبهاوشفاءلونالإبطتحتوتوجدالهقعةودائرة،والغنى

العنق.وسطفيوتكونالسمامةودائرةالعمر،وطولالصبر

فيبهاوشفاءلونالحزامممرموضعومكانها،الحزامودائرة

التابوتدائرة:فهيبهايتشاءمونالتيالدوائرأماالخير.زيادة

وتدل،أسفلإلىوتمتدالحاركعلىالكتفقمةومركزها

ودائرة،ظهرهعلىسيموتالفرسصاحبأنعلىعندهم

.الحصانانو:الخدود.علىالبكايات

الحصانعلىالعربأطلقهاألفاظ

منشيءلكلوضعواأنهمبالخيلالعربعنايةمنبلغ

اختصوهاشتىألفاظاوعدوهاومشيهاوأصواتهاأطوارها

.أخرىلغةأيذلكفيتبزهمولمغيرها،دون

أمهوضعتهماإذاالفرسوليديسمىعمرها.مراحل

حوليفهوواحدةسنةالعمرمنيبلغأنوبعدففوا.ثممهرا

ودخلالثالثةأتمفإذاثنيا،والثالثةجذعايسمىالثانيةفيثم

الثامنةيبلغحتىقادحاالخامسةوفىرباعا،سميالرابعة

الرابعةإلىالنقصفىيأخذثم،والشدةالقوةنهايةوهي

وعلامات.مذكىيسمىعمرهنهايةإليتجاوزهافإن،عشرة

عينيها.واغورارأنيابهاواختفاءجحفلتهااسترخاءكبرها

شخيرا،سمىالفممنالصوتخرجإذاأصواتها.

الصدرمنخرجوإذانخيرا،يسمىالمنخرينمنخرجوإذا

ومجلجل.وصلصالأج!ق:ثلاثةوأنواعهكريرا.يسمى

أحوالهأكثرفيالفرسصوتوهو،الصهيلأصواتهومن

وتخرج،الصهيلأنواعأحسنوالجلجلةنشطإذاخاصة

إذاالفرسصوتوهىالحمحمةوهناك.مستدقةصافية

أصواتهاومن.بهفاستأنسصاحبهرأىأوالعلفطلب

هذهذكرتوقدعدا،إذاالفرسنفسصوتوهوالضبح

وهوضبحا!،والعاديات)تعالىقولهفيالقرانفىالصفة

عطس،إذاصوتهوالنثير.حمحمةولابصهيلليس

والقبعالبقبقة،يسمىبطهمنيخرجالذيوالصوت

واشيءمننفرإذاحلقهإلىمنخرهمنيرددهصوت

الرعد.كصوتغليظفصوتالجشةأما.كرهه

لأنواعألممماءالعربوضعكماوالعدو.المشي

مشيهلأنواعمصطلحاتكذلكوضعوا،الحصانأصوات

الحصانوثبإذاوهوالضبرذلكومن.وجريهوعدوه

-ب!"
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فيسمىمشيهفىوتوسعخطاهبينباعدوإذا،يديهفجمع

المشيةفتسمىخطاهبينقارببأنذلكعكسوإذا،العنق

فذلكوهمبأخرىمرةعنقإذاأماالهملجة،عندئذ

واستقاميديهبينوراوحرجليهقبضوإذا،الارتجاليسمى

فيسمىبالخببالعنقخلطوإذا،الخببفهوجريه

أما.الضبعفذلكعضديهإلىحافريهلوىوإذاالتقدي،

واحدآنفىويرفعهمايديهيضعجريهأثناءكانإذا

والخببالتقريببينجريهفيجمعوإذا.التقريبفيسمى

نأقبلالعدوفىيأخذأنهووالإمجاج.العجيلىفذلك

أشدوالإرخاءمتداركا،عدوايعدوأنوالإحضاريضطرم

والإهماج،عدوهفىيضطرمأنوالإهدابالإحضار،من

ترتيبيكونذلكعلىالعدو.فىالفرسجهدقصارىهو

فالإحضارفالإمجاجفالتقريب،الخبب:كالاتيالعدو

الإهماج.ثمفالإهذابفالإرخاء

معالفارسبهايتواصلالتيالأخرىالألفاظومن

ذلكفىالعرباستعملتهومماالزجر،ألفاظومنهاجواده

إسكاتهفىيقالوكان.وهبوأقدموأرحبوهليهياه

كلالأصيلالجوادويفهمهلا.والمرحالحركةعنوكفه

عندالصفيريفهمكماصاحبهمنيصدرصوتأوإشارة

يأ"،تعتبفإنهاالخي!"عاتبوادلكفىوقالواالماء.شرب

ونهيا.أمراالعتاببهاتدركقوةفيهافإنأدبوها

كلامفىالخيلعتاقحظيت.الخيلعتاقأسماء

عتقهاعلىتدلالتىالألفاظمنوافربنصيبالعرب

المقابلطولفىالحسنالطرفالجوادذلكمنوكرمهابم

الحسنالجيداللهموموالمظهر،الحسنأبويهمنالجيادفي

ولاطلبهشىءيسبقهلاالذيالعدوفيوالصبورالخلق

الحسنالخلقالجيدوالعنجوج،خلفهجرىمنيدركه

الجسيم،القويالطويلبموالهذلول،طولفىالصورة

الحسنالخلقالعطم،الهيكلو،الذيلالطويل،والذيال

عطمالأعضاءالشديدالعطمالجوادوالنهدبم،الطلعة

والفملوع،البطنا!اسعاالخلقالعظيموالجرشع؟،الجوف

والبحربم،هجين!تأبوينبينالعتيقالجوادوالحارجيبم

هذاأطلقمنوأول،التعبيصيبهلاالذيالجريالكثير

ينفردعلامةلديهالذيبموالمسوم!م!،الرسولالمصطلح

جرى،إذأقدمايديهيرميالذيوالسابح،غيرهعنبها

بينماالبعيدبموالمجب،الخلقالحسنالتاموالمطهم؟

الصريع.النشيط؟والجموح،اتساعكيرمنالرجلين

والعتيقالقد،الحسنبموالشطب،العرقكثيربموالهضب

لمإذا،والمعرب،الخلقرائعالأصلكريمكانإذاوالجواد،

الطرفساميكانمابموالطموح،هجينعرقفيهيكن

سميوبهالجريالسريعالخفيف،والسكبالبصر،حديد

عد5ضلإتو.الرلعمولأفراسأحد

البدنيةالخيلعيوبفىالعربوضعت.للذمألفاظ

أوصاففيذلكعلىتدلمصطلحاتوالعادية

الناصية،شعرقليلالأسفىبمالفرسذلكمنبممخصوصة

والأزور،عينيهيغطيحتىناصيتهشعريكثرالذيوالأغمبم

،الأخرىوخرجتصدرهصفحتىإحدىدخلتالذي

ماوالأشرخ،،وكعباهركبتاهتصطكالذيبموالأصك

بالليل،يرىلاالذي؟والأعشى،واحدةبيضةلهكانت

الشمس،فىجيدايرىلاالذيالبصرالضعيفوالأجهربم

لاالذيوالنفور؟،منهيدنومنيعضالذيوالعضوض،

عناللجاميوقفهلاالذي،والجموحمنه،يقتربلمنيثبت

المشي،عنوامتنعالأرضفىأرجلهثبتإذاوالحرون،حريه

يسقطه.حتىراكبهينفضالذيوالقموص؟

ترسلقديماالعربكانت.الشاقخيلفىألفاظ

خاصاسممنهاواحدولكل،عشرةعشرةالسباقخيل

آخرعنديضعونوكانواالمضمار،هوالسباقومكانبه،

ومن،الرماحقصبرؤوسعلىالجائزةالمضمارمننقطة

وصلهافمن"السبققصبفلان"حازعبارةجاءتذلك

والمجلي،والمبرزالسابقالأوليسمونوكانواأخذها.أولأ

سمىإنهويقالالفائز،الفرسوجهعلىيمسحونوكانوا

الكربمنفيهكانماصاحبهعنجلىلأنهالمجلى

قطاةعلىجحفلتهلوضعالمصلىالثانىويسمون.والشدة

عنسلىلأنهوالمسلىالمعفىوالثالث،السابق)عجز(

التماليوالرابعثالثا.جاءحيثبالسبقهمهبعضصاحبه

فيهااليدراحةلأنالمرتاحوالخامس،المسلىتلىلأنه

الفرسهذافكأن،العاطفوالسادسأصالغ.خمس

البارعوالسابعثناها،أيالأوائلعلىالأواخرعطف

وءانيؤمللأنه؟المؤملوالثامنحظا،نالهقدلأنهوالحظى

الحجرةيدخلأنأرادلولأنهاللطيمبموالتاسعخائبا،كان

كانوالأنهمأودونهاوجههلطمالسباقنهايةهىالتى

ذلةتعلوهصاحبهلأن،السكيتوالعاشر.صاحبهيلطمون

حبلاعنقهفييجعلونوكانوا،الغممنويسكتوحزن

القردفيركضهسوطاللقردويدفعونقرداعليهويحملون

صاحبه.بذلكليعير

لتضميرواالنزو

)الأنثىالحجر)الذكر(الفحليأتيأنهوالنزو.

عنايةالحجربنزويعنونيزالونولاالعربوكان(.الأصيلة

المرجوةالثروةيعدونتاجهاستلدأنهايعنينزوهالأنكبيرة

نأللذكرتسمحلاالأصيلةوالحجر.أنثىولدتإذالامميما

شائع-اعتقادوهناك)تشتهى(.وادقاكانتإذاإلايأتيها

امهعلىينزولاالأصيلالعربىالفحلأن-صحيحاوليس

عندهموالمشهور.عديدةرواياتذلكفىولهم،أختهولا
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أحمر،منيهلونوتجعلأمراضالهتسببالفحلنزوكثرةأن

إتيانفىمراتثمانيإلىخمسمنبأكثرلهيسمحونولا

حدفلاللركوبمعداليسالفحلكانإذاأما.فقطالأنثى

لأنهالفحل)منى(عسيببيعتستقبحوالعرب.لذلكأقصى

أصحابويحرص،العربيعليهجبلالذيللكرممناف

علىلينزوالأصيلالفحلاختيارعلىالأصيلةالعربيةالخيول

لموإن،الانحتىالباديةفىالأعرابوكذلك،حجورهم

سنواتثلاثمنيقربماالأنثىتركواذلكفيينجحوا

علىالأقفاليشبهمايفبعأنببعضهمالحدووصلنزو،دون

دونخلسةأصيلغيرجواديطرقهالاحتىالإناثفروج

سلالتها.فيفسدأصحابهاعلم

منكثيرففيلآخر،بلدمنالتقفيزموسمويختلف

لتكونالربيعفصلفييكونأنيفضلالعربيةالبلدان

مثلاكالشامالبلدانبعضروفى.سنةبعدفيهالفرسولادة

نأإلا.والخريفالربيعفي،السنةفيمرتينالخيليقفزون

واحدةمرةالنزوعملياتتجرىأنيفضلونالأعرأببعض

حينفيمهرها،إرضاعمنالأنثىتتمكنحتىسنتينكل

المدةهذهكلحبلدونالأنثىتركأناخرونيعتقد

العربيالفحلأنالغرببلادفىوالمشهورعقيما.يجعلها

نزوهوأن،السلالاتتحسينفيممتازعاليةخصوبةذونزاء

حيثمنوالأمالأبمنأفضلخيلاينتجحجرأيعلى

الحصانعلىالقولهذاويصدق،والسرعةالطول

.الحصانانظر:.عربيأصلمنوالفرنسىالإنجليزي

الأصيلةالخيولأنبالضرورةالمعلوممنالتضمير.

وهي،المشقةوتحملالسرعةعلىغيرهامنأقدرالضامرة

وخلالوحركتها.سكونهافىطلعةوأبهىمنظراأجمل

التىالطباععلىوتطع،الخيولتروضالتضميرفترة

ويخفلحمهاويصلبعضلاتهاوتضمرصاحبها،يريدها

أمروالتضمير.الجريعلىتقوىوبذلكشحمهاويذوب

الرسولعنورويوحديثا.قديماالعربيالعالمفىمألوف

شيئااليابسبالحشيشخيلهبتضميريأمركانعل!أنهعقد:

الماءمن)ارووهما:ويقول.طيبعدوطياشىء،بعد

الماءظقيفإنهاالجلالوالزموهاوعشيا،غدوةواسقوها

جلودها(.وتتسعألوانها،فتصفو،الجلالتحتعرفا

نأعلى،ستونوأقصاهايوماأربعونأقلهاالتضميرومدة

ذاتأصيلةللتضميرتخضعسوفالتيالخيلتكون

ولابالهزيلةليستالعيوبمنسالمة،كريمةأوصاف

ماوأفضلبالوضوع،العهدالقريبةأوسفرمنالقادمة

الطرقأما.والخريفالربيعفصلىفيذلكيكون

منهاكلمدةمراحلثلاثإلىالمقسمةفهي،المستحدثة

العربيالحصا!كتابفيغلوبقبلانيلخصها،شهران

الاقي:فيالأصيل

علىالحصانتعويدالمرحلةهذهغاية.الأولىالمرحلة

وعضلاته.جسمهوتقوية،النظاموتعويدهمركوبا،السير

للتضميرالصالعالجوادينتقى،المرحلةهذهبدايةوفي

فيهتكونوان،سنواتثلاثعمرهيتجاوزألابشرط

أرضللتضميرويختار...الأصالةعلىالدالةالعلامات

المرحلةهذهوتبدأ.ومستويةشوكولافيهاحجارةلامرملة

المساء،فيوساعةالصباحفىساعةلمدةيوميابالسير

فيونصفساعةإلىتصلحتىتدريجئاالمدةهذهوتزداد

انتهاءعندوذلكالمساء،فيونصفوساعةالصباح

الشوين.

عنداقاتثلاثالشعيرالجواديطعمالمرحلةهذهوفي

الظهر،عندالعشبمنوقليلا،الصباحفىوأقةالمساء،

الجوادأنالمضمروجدإذاقليلاالكميةهذهزيادةويجوز

للأكل.قابليةعنده

تعريقيجب،المرحلةهذهابتداءمنيوما51وبعد

)الجلال(،سميكبغطاءيغطى:التاليةبالطريقةالحصان

بسيطاعدوايعدووهناكالتضمير،ساحةإلىويؤخذ

هذهنهايةفيقليلأسرعتهوتزادم،6!...نحوليقطع

شديدافركاجسدهويفرك،غطائهمنيعرىثم،المسافة

الشمس،حرارةعلىأوالنار،علىممسخنةبمناشف

ويجبالأمطار.أوللرياحمعرضغيربمكانعرقهوينشف

الحافر.إلىالركبةمنالقوائمودلكجيدا،الجسدفرك

منقليلايعطى،ويرتاحجيدأالحصانجلدينشفوعندما

هذهالتعريقعمليةتعادأنويجب.إسطبلهإلىيقادثمالماء

منالدهنتذيبإنهاإذجدانافعةوهي،أسبوعكلمرة

.الحصانجسد

يريحمنمنهم،الأولىالمرحلةبعد.الثانيةالمرحلة

لامنومنهم،أسبوعينيريحهمنومنهمأسبوعا،الحصان

إلىشهرينتدومالتىالثانيةالمرحلةوفيمطلقا.يريحه

ممظراوأجمل،السرعةعلىغيرهاسأقدرالضامرةالأصيلةالحيول

طلعة.وأب!
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نحوبسيطاعدواصباحكلالحصانيعدوأنيجب،ثلاثة

وكذلكأسسرعةاوتزادتقريبا،م000.1ولمسافةساعتين

نهايةوشى،المرحلةهذهنهايةحتىيومبعديوماالمسافة

وشيهااغصوى،اسرعتهإلىيص!أنيجبالمرحلةهذه

قبلالعدولمجمأنويجب.وقدراتهالحصانإمكاناتتختبر

عشرةكلمرةيعرقالمرحلةهذهوفيأخذاء.واالماءتناول

نحوالحصانيرتاحأنيجبالمرحلةهذهانتهاءوبعد.أيام

والجزرالبرسيممنزيادةفيهمالهيقدم،أسبوعين

.تواوالخضرا

الحصانفيهمايعود،شهرانومدتها.الثالثةالمرحلة

عندالسبقخيولبمرافقةوذلك،السريعالجريعلى

،الحصانسرعةاختباريتماالمرحلةهذهوفي.التمرين

:فى.اغصوىاتعرهـسرعتهنهايتهوفي،وقدراتهوتقدمه

ما!!أ،!يقدميوفا،عشراثمىك!!مرةيعرقالمرحلةهذه

يأكله.أنيقدر

وسلالاتهالحصانأنساب

العربيةالخيولأنسابالرواياتترجع.أنسابه

داودإلىالكتاببعضيوصلهقديمعهدإلىالأصيلة

ب!تمنالسلامعليهسليمانورثفقد.الحسلامعليه

النعنويحكى.الخيكمنكبيراعدداأبيهعنماورث

منالعربفىانتضرماأول"قالعنهمااللهرضيعباس

علىقدمواعمانأهلىصالأزدامنقوماأنالخيلتلك

م!صةبلقيرتز:يجهلعدأصسلاماعليهداودبنسليمان

ودنياهم،ديمهماأمرمنإليهيحتاجونعمافسألوهسبأ،

بمبالانصرافوهمواأرادوا،ماذلكمنقضواحتى

ما)نفدأنفضناوقدشاسعبلدناإن!اللهيانبىفقالوا:

إليهمفدفعبلدنا،إلىيبلغنابزادلنافمرالزاد،منعندنا(

فإذا!زادكمهذا:وقالداود،خيلمنفرساسليمان

)رمحا(مطرداوأعطوهرجلاعليهفاحملوانزلتم

وتورواحطبكمتجمعوالنفإنكم،ناركموأورواواحتطبوا

منزلاينزلونلاالقومفجعلبالصيد.يأتيكمحتىناركم

وأورواواحتطبوامطرد،بيدهرجلافرسهمعلىحملواإلا

بصيدصاحبهميأتيهمحتىقليلاإلايلبثونفلابمنارهم

عنوفضلا،ي!!يهمبمافيأتيهموالبقر،والحمرالظباءمن

إلااسمهذالفرمشاما:الأزديونفقالبهاغتبطواذلك

منالعربفيانتشرفرسأولذلكفكانبمالراكبزاد

ابنويذكر."نتاجهمنالعربفحولفأصل.الخيلتلك

العربفىانتشرفرسأول"أنالخيلأنسابفيالكلبي

أتوهمتغلببنوبهسمعتفلماللأزد،الراكبزاد

زادمنأجودفكانالهجيس،فنئلهمفاستطرقوهم

تغلببنيأتوا،وائلبنبكربهسمعتفلما.الراكب

أجودفكان،الديناريالهجيسعنفنتجفاستطرقوهم

ولاحقوغرابوالوجيهأعوجنسلهومنالهجيصمن

وسيل.

نسبه.علىحرصهالخيلأنسابعلىأعربياحرصر

كلنسبشفاهةينقلونالذينأشسابةاهساككانف!ص!ا

فينسبونهاالخيلأنسابيحذقونمنهناككانشخص،

تقتصربأكملهامؤلفاتنجدأنناحتى.وأمهاتهاآبائهاإلى

الخيل،أنسابكتابهفيالكلبيابنفعلهمامثلهذاعلى

وذكروأنسابهاالعربخيلأسماء!ضابهفىوالغدحانى

بأنالأصيلةالخيولأصحابافتخرولطالمافرسانها،

وألاحقأو،أعوجأوالراكبزادنسلمنأفراسهما

حلافها.

الأصيلالعربىالحصانسلاأسةتحتيندرخ.سلالاته

التىالخمسةالخيولخلفت!ضنقدرئيسيةفصائاخمس

الصقلاوية،:وهى،العربىالحصانأصلفيآنفاذكرلاها

واستمر.والعبيان،والكحيلان،والشويمات،عرقوبوأم

القرنوبدايةالتاصئكشرالقرننهايةحتىالاعتقادهذا

بالخيولالمهتمينالمستشرقينبعضقسمعندما،العشرين

02ضمنهايدخلكبيرةأنواعثلاثةإلىسلالاتهاأحربيةا

نأإلا.أخرىفصيلة042عنهايتفرعرئيسيةفصيلة

أصولهيرجعونالأصيلالعرليالجوادعلىبالحفاظالمهتمين

أنواعإلىمعظمهافىتعودفصيلة23إلىالأمحهةم!

والمعنكي.أ!مقلاوياوأ*حيلاناهىثلاثة

عضلاته.وضخامةححمهل!جرسميزالكحيلان

ذكريةهيئةذاتتبدوإناثهحتىأطابعاذكريأ!هوجما

عليهالغالبواللون.العربيةالخيولأفضلمنوهو،جميلة

،والهديان،الحمدانيمنها:عديدةفروعوله،البنىهو

والجلابى،،والهيفيوالعجوز،،نانوالود،أصشويمانوا

مة-عابصورة-الكحيلانويعد.ل!صوشانوا،لروضانوا

.للركوبالخصصةالعربيةالخيولخير

هيئةداتإلاثهوتبدو.عضلاتهوضخامةححمهبكرتحميزالكجلان

جميلة.دكرية
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العدولأغراضأفضلهاوالمعنكي.السباقخيولأسرعالعربيةالخيول

.والسباق

الأنثويالطابعيتخذالذيبجمالهشصفالصقلاوي

وتحميز،الكحيلانمنحجماأصغروهوالذكور،بينحتى

فيواضجحتقعرمعالعريضةوجبهتهالجميلبرأسهعنه

،المحوروي:الأملجهةدضوعهوأهم،للأنفالجانبيالمنظر

،لتويسانوا،لريشانوا،نهمالدوا،لعبيانوا،نيلجدراوا

بصفة-الصقلاويويعد.والثميفي،سودانبنوالجدرانى

الاستعراضاتلأغرأضالعربيةالخيولأفضل-عامة

.والاحتفالات

الجسم،فارهةبأنهاالمعنكيةالخيولتتميزالمعنكي.

عنيختلف!ووجهها،الحجمضخمة،والعنقالرأسطويلة

الخشنينومنخريهزواياهبكثرةالأخرىالعربيةالخيول

إذاأصالتهاعلىتحافظالمعنكيةوالخيل.الصغيرتينوعينيه

وأي،أخرىسلالاتمعاختلاطدونصافيةبقيت

تدهورإلىيؤديتطورهامرأحلمنمرحلةأيفياختلاط

منالكثيرأوروباإلىدخلوقدأصالتها.وزوالقيمتهافي

عربيالشهيرالعربيالحصمانرأسهاوعلىاسملالةهذه

أهمومنبالثوربردالمعروفةالسلالةجديعدالذيدارلي

،لسمحانوا،عرقوببووأ،والجلفان،المعنكي:فروعه

.نلكوبيشاوا،لخلديوا،لهدروجوا،لسبيليوا،نالسعدوا

لأغراضالعربيةالخيولأفضل-عامةبصفة-المعنكيويعد

.والسباقالعدو

العالمحولالعربيالحصان

الجزيرةحيواناتمنالأصلفيالعربىالحصانأنبما

شبهأقطاركلفيتنتشرأنهانجدأنغروفلا،العربية

وغربا،شرقاالإسلامبانتشارانتشرثمومن،العربيةالجزيرة

بالفاتحينخرجتالتيالوحيدةالمواصلاتأداةكانفقد

وماالشامكبلادلهاالمجاورةوالبلادآسياإلىشرقاالأوائل

بعدأوروباإلىثمبمصربدءاإفريقياإلىوغرئاالنهرينبين

ك!8ك!8كأ878ف38،بن8!!رقي!ر7!بن878تح!حرلأ8ف8!كلركأ!ر87تح!878ك!8!!حركأ8!8كأ8ك!!7تح!ص!7مماتح!مماكألأك!7كألأكأ3تحمركأ

بالجنادرية.الخيلمركزيصدرهامعتمدةشهادةفىالجادتسجيل
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الحصاناختلطالصليبيةبالحروبوبدءا.الأندلسفتح

إلىمنهاكبيرةأعداداالأوروبيونونقل،بالأوروبىالعربى

أوروباإلىالعربيالحصاندخلكما،الختلفةأوروباأقطار

بلادفتحمنالعثمانيونتمكنعندماوذلكآخر،طريقعن

أكبربصورةالعربىبالحصانأوروبااهتماموازداد.البلقان

يهجنونالأوروبيونبدأحينماعشرالتاسعالقرنخلال

منالأصيلةوالأفراسالفحولبجلببانتظامخيولهم

أحسنأنالتارلإلىويشير.الغرضلذلكالعربيالشرت

السلالاتتهجينفىامشخدمتالتىالحربيةالسلالات

المعن!ش.سلالةمنكانتأوروبافىالمحلية

بنمحمدهـصف.السعوديةالعربيةالمملكةفي

بقواسه:نجدالحجازفىالخيولالجزائريعبدالقادرالأمير

رقيقةوهىسود،حسنةأحداقهاالحجازيةالخيول"إن

النجديةوالخيلالحوافر.صلبة،الاذانطويلة،الجحافل

عريضة،الرأسمدورةالخد،لحمقليلة،الاعناقطويلة

الأفخاذ".غليظة،الاذانرقيقة،البطونرحبة،الأكفال

عنايةالمملكةفىالعربيةالخيولتجد،الحاليأ!قتاوفى

والحبالمسؤولينرغبةمعتمشياوذأ!ك،كبيرتينورعاية

أفرادمنوكثيرالأمراءلدىالعربىللحصانالمتأصل

تعنىالمملكةأنحاءشتىفىمراكزعدةوهناك.الشعب

مناسديهاماعلىالمراكزهذهوتحرص.العربيةالخيولبأمر

الجزيرةفينشأتالتىالأصيلةاالعربيةالخيولنسل

الأصي!!ااصربىابدمهاتحتففأتزاللاوالتى،العربية

منظمةدقيقةنعسبسجلاتفىأسماؤهاوالمسجلة

تكاثرهاعلىوتعمل،عالميةخبراتعليهاتشرف

عنالتاليةاسسطورفىونتحدث.ممتازةطلائقبانتخاب

المراكز.هذهبعض

هـ،أ01512138فى.ديرابفيالعربيةالخيلمركز

وزارةإلىالعربيةالخيولتربيةمهمةأوكلت،أم169

الواقغديرابمرفيعلىالوزارةاختيارووقع.والمياهارراعة

مقراليكونالرياضمدينةغربىجنوبىكم03بعدعلى

واحدمكانفىلتجميعهاوذلك؟العربيةالخيوللترلية

ولعدم،المتخصصينوكذلكلهاالصحيةالرعايةوتوفير

وكانت.الأصيلةالعربيةغيرالسلالاتمنبأياختلاطها

عبدالعزيزللملكالنقيةالصفوةمنخيولآالمركزهذانواة

العربية.القبائلزعماءبعضلهأهداهاقدكانسعود،ال

هىالسلالاتمنأنواعخمسةالمركزبهذاوتوجد

والصوشيات.والصقلاويةوالعبيانيةوالكحيلانيةالحمدانية

إلىالمحليةالسلالاتهذهإناثتصديربعدمأمروهناك

انجزتالتيالأعمالومن.السعوديةالعربيةالمملكةخارج

وتكثيرهاالخيوللتربية!مياسةوضعت-أالمراكز:هذهفي

الأسا!ميةالمواصفاتوعمل،الممتازةالطلائقوانتخاب

المتبعة.الصحيةالنظمأرقىوفقالإسطبلاتلبناء

تسجيلوتمالنظمأفضلوفقالتربيةسجلاتفتحت2-

النسبسجلمنالأولالجزءصدر3-فيها.الخيل

139ويضم،العربيللحصانالعالميةالمنظمةعليهووافقت

وآخرالأمراءالملكيالسمولأصحابتالغبعضهارأسا

تشارك-4.السعوديةالعربيةبالمملكةالعربيةالخيوللمربيي

تناقشالتيوالعالميةالإقليميةالندواتكلفىالمملكة

الدمعلىللحفاظالضروريةوالتوصياتالمتبعةأ!سائلا

فيفاعلعضوالسعوديةالعربيةوالمملكة،الأصيلأعربىا

.لندنومقرهاالعربىأطحصانأ!اطيةااطمضمةأ

منيعدمركز.الوطنيالحرسولتبع.الفرسانسلاح

القيامعلىوتدريبهاالعربيةبالخيوأ!تعنىاتاطرا!صأه!

الخيولمشروعيوجدكما.يةوالعس!الرياضيةضأ!رقبا

المشروعهذاويحويأيفئا،أ!طنىاأطحرسالتابعالعربية

نمادييوجدكما.الأصيلةالعربيةالخيولمنطيبةسلالات

والمكافآتالجوائزالدولةوترصد،الخيلوسباقالفروسية

مركزالأخرىالمراكزومن.الفائزةوللخيلللمتسابقين

السمولصاحبتابعمشروعوهوبالجنادريةالعريةالخيل

جوائزلهوترصدعبدالعزيز،بنعبداللهالأميرالملكى

ويتقاسمهاالسباقجيادعليهاتحصلكبيرةومحافآت

شمهادةفيتسجلالجيادوهذه.الخيلتربيةعلىالمشرفود

المهمة،المعلوماتكلتحويالمركزيصدرهامعتمدة

المراكزومن.إلخ...والأموالأبواللونالميلادتكتار

الأصيلةالعربيةبالخيولتعنىإسطبلاتتوجد،الأخرى

الخرجوفيالأخرىوالمدنالرياضمدينةفىمتناثرة

المكرمةومكةالشرقيةالمنطقةفىوكذلك،والقصيم

الأهلى،الفروسيةمجلسبهايوجدالتىجدةومدينة

المدنفيالخيلركوبأنديةمنالعديدإلىبالإضافة

العسكرية.أغواعدوا

أهليختلفلا.المتحدةالعربيةالإماراتفي

فيأشقائهمعن-عامةبصفة-الخليجوأهلالإمارات

متأصلالخيلحبإنحيثمنالسعوديةأحربيةاالمم!صة

الأصيلالعربيبالحصانيعتنونمنقمةعلىويأتي.فيهم

تقتصرسباقاتالإماراتدولةفيوتقاموالامراء.الح!طم

أنحاءشتىمنالعربيةالجيادفيهاتشتركالعربيةالخيولعلى

توافرالعينمدينةفيللخيولحديثةمرابطوأقيمت.العالم

حديثةإسطبلاتأنشئت.كماوالبيطريونالمدربونلها

العاملونأجهإيحتاجماكلبهاتتوافرس!ضيةمراكزبهاألحق

الإسطلاتومن.والإسطبلاتالمرابطفيوالخيول

الحرسوإلممطبل،الرئيسيالإسطبلنذكر:الأميرية

بتربيةخاصوإسطبما،السباقخيولوإسطلات،الأميري

التيالإسطلاتإلىباللإضافةهذاوتدريبها.الخيول



417العربيالحصان

يملكهاالتيوالإسطبلات،الإماراتجيشعليهايشرف

المواطنين.منالوجهاءبع!

الأصيلالعربيالحممانلعل.الخصيبالهلالفي

الحروبإبانالشاممنطقةفيالأوروبيونوجدهالذي

احتكأنبعدأوروباإلىيدخلحصانأولكان،الصليبية

هذاإمكاناتعلىووقفواالشرقبأهلالأوروبيون

لتحسينبعدفيمامنظمبشكلثمفرادىونقلوه.الحصان

منكلفيالخيولتربيةعمليةأنونجد.خيولهمسلالات

منالزراعىالحقلفىالعاملونيعدهاوسورياالعراق

الخيوليمتلكونالفلاحينفمعظم،حياتهممتممات

ناصرالشريفمشروعهناكالأردنوفى.الإناثوبخاصة

العرأق.منالأصيلةالعربيةالخيولأجودإليهجلبالذي

الدمذأتالجيادبعضبالخيولالمهتمينبعضاستوردكما

بالسلالاتتعنىخاصةمراكزوأنشأواالأصيلالعربي

الاهتماممعظمفيأتيلبنانفيأماواستيلادها.الأصيلة

منمنهأكثرالشخصياتكبارلدنمنالعربيةبالخيول

الخيولهذهلاستيلادخاصةمشاريعوتوجد،الدولة

اللبنانى.المجتبموجهاءبعضيمتلكها

منذمصرإلىالأصيلالعربيالحصاندخلمصر.في

لملكنه)الهكسوس(.العماليقيدعلىالميلادقبلماعصر

القرنفيالإسلاميالفتحبعدإلاكبيرةبصورةينتشر

العربيةبالخيولمصر،حكممنكلواهتم.الهجريالأول

الميلادي13القرنبدايةمنذجلياذلكوبدا.الأصيلة

ذلكتلاوإكثارها.استيلادهاعلىالمنظمالعملبدأحيث

لهاوأعادتالخديويةالأسرةجاءتحتىالمجاللهذاإهمال

الأصيلةالخيولوجلبتالإسطبلاتلهاوبنيتأهميتها،

وأسستوالإهداء.الشراءطريقعنالعربيةالجزيرةمن

،ام298عامنسلهاوتحسينبالخيولللعنايةجمعية

الأصيلة،السلالاتاستجلابعلىجاهدةوعملت

منأصيلاعربيافرسا18أم919عامالجمعيةواشترت

بعضفتنتشرأليومأما.الأصيلةالخيوللاستيلادإنجلترا

الزراعيةالجمعيةرأسهاوعلىمصرأنحاءفيالمراكز

مشروعبإعدادللبحوثالقوميالمركزقاموقد.المصرية

زراعةوكذلك،العربيللحصانالأصيلةالسلالاتلحماية

معهدمعبالتنسيقوذلكالعربيةالخيولفيالخصبةالأجنة

العلوموأكاديميةبألمانياميونيخبجامعةالحيوانيالتكاثر

بولندا.فيبكراكوفالزراعية

الجزيرةسائرفيإخوانهمالقطريونيشاركفطر.في

وعددالحكامويمتلك.العربىللجوادالفطريحبهمالعربية

العربيةالخيولمنكبيراعدداقطروجهاءمنقليلغير

أشهرومن.الدوليةالمهرجاناتفيبهانافسواالتيالأصيلة

فيهأجريتالذيالشقبمربطقطرفيالموجودةالمرابط

اللإسطبلاتمنالعديدوإنشاءالقديمةللإلممطلاتتوسعة

منللمزيدتتسعحتىالاستيعابيةالطاقةلزيادةالحديثة

معداته،بكاملبيطريمستشفىإنشاءسيتمكما،الخيول

لتأهيلمغلقةوصالةالخيلركوبلتعليممدرسةوكذلك

أسلافهم.عشقهاالتيالرياضةعلىالقطريالشباب

الأصيلةالعربيةالخيولباستيرادالشقبمربطويختص

واستيلادها.المصريةالنشأةذات

القرنإلىالسودانفيالخيلوجوديعود.السودانفى

أحبالذيبعانخيالملكحكمإبانالميلادقبلالثامن

نأعلمعندمامصرعلىبجيشهوهجمكبيرا.حباالخيل

الدولتانوأصبحت،خيولهممعاملةيسيئونالدلتاحكام

الغزو.هذاإثرواحدةدولة

منبليقبيلةبهجرةالسودانإلىالعربىالحصاندخل

ولعل،بقليلالميلادقبيلالسودانشرقإلىالعربيةالجزيرة

وأحدوقتفىالسودانفيتجمعالعربيةالخيولمنعددأكبر

255سنةالقميمحمدالمسلمالقائدأحضرهالذيالعددهو

فيالخيولهذهرقابعلىالأجرالرعلقوقد.م868هـ،

بينهماالأمروانتهىالبجةإبلمنهافذعرتالبجةضدحربه

هجرتهاعندمعهاخيلهاهوازنقبيلةأحضرتكما.بالصلع

ضدحربهمفيوكانوا،يوسفبنالحجاجمنفراراللسودان

سمتهملذا،السياطويحملونخيولهميركبونالمحليةالقبائل

ثمومن،المحليةاللغةفيالسوطاسموهوالحلنقاالقبائلهذه

يمتلكونالآنحتىزالواولاالحلنقا،باسمالقبيلةهذهعرفت

صهواتها.علىويقاتلونالخيول

طريقعنالسودانغربإلىالعربيالحصانودخل

وفزارةسليممثلمصرمنهاجرتالتىالعربيةالقبائل

،الخيولبتربيةتعنىالقبائلهذهوكانتوغيرها.وجهينة

قبيلتيلدىخاصةالسودانغربفيالخيلكثرتثم

.والرزيقاتالمسيرية

مشروعقيامبعدحدشاالعربيبالحصانالعنايةازدادت

إدارةتولتالتيالشركةجلبتفقد،أم269عامالجزيرة

مفتشوبهاليتنقلالعربيةالخيولمنكبيراعدداالمشروع

لسباقالجزيرةناديأنشئثمومن.الحقولبينالغيط

.الخيولبتربيةالعنايةوازدادت،الخيل

أوروبامنالأصيلةالعربيةالخيولجلبمنوأول

حديثةإصطلبلاتلهاوأنشأت،ميخالوسكونتيشركة

بشراءالمهديعبدالرحمنالسيدقام.وتربيتهالاستيلادها

الخيولمنتجيأكبروصاربعدفيماال!صطبلاتهذه

الممتازةالجيادسلالةبعضوأرسلت.السودانفىالعربية

غربإلىوكينياوفرنساإنجلترامنخصيصااستجلبتالتي

الأصالةمستوىورفعالنسللتحسينوالخرطومالسودان

السودانية.الخيولبينالعربية
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إلىدخلتالتيالعربيةالخيولأهممنإنجلترا.في

الضابطإلىوينعسب،بيرليتركىالحصانبريطانيا

أحدمنالحصانهذاعلىاستولىالذيبيرليالإنجليزي

بريطانياإلىوأدخلهكالينبرجمعركةفىالأتراكالباشوات

أهمومنوالهيرود.الثوربردسلالتهومن.أم096عام

التىتلكأحربىاالدمذاتالأخرىالإنجليزيةالخيول

أطورداإلىويسبدارلى،عربي-الحصانسلالةمنجاءت

فىنجدمن:أصله،أ،عراب1أحدمناشتراهالذيدارلي

إنجلترأإلىووصل،المعن!صسلاأ!ةمنوهوالعربيةالجزيرة

فيسفادحصانأعظمصارإنهويقالأم،407عام

ومن.مميمونوسانت،أكليبسأحفادهومن،التاريخ

عننتحتالتيتلكالنقىالعربيالدمذاتالسلالات

إلىتونسبايمنهديةوكانغولدفين،عربيالحصان

إلىأم972عامونقل،الخامسلودفيكالفرنسيالملك

ويعد،باسمهسميالذيغولدفينالسيدفاشتراهإنجلترا

:اشأي،تسفيجماتشمسملاأسةالأولالسلفالحصانهذا

أيمن.امنالعبيانسلالةمنأنهالراحح

رأاستطاأسذياأعرليةاأسسلاأ!ةاذوالوحيدالحصانأما

الحصاردهوالقصيرةأسسافاتاسباقفىالثوربردينافمم!

الثوربردبينتزاوخإعادةنتاجوهو.الصافيالعربيال!نجليزي

شرسمعثوربردفحللهجينعنوينتج،الأصيلوالعربي

.الحصانانظر:نقيا.منهماكليكونأنعلىعربية

للحصاددخولأولأنإلىالوثائقتشيرفرنسا.في

هارونأهدىعندماأم،221عامكانفرنسافيالعربي

الخيولأفضلمنتسعةال!جيرفران!شكارلالملكالرشعيد

أصيلةفحولثمانيةأم977عامجلبتثم.اللأصيلةالعربية

مأ097عامجلبثمدروينق،أشهرهابومبادور،مربطإلى

معركةبعدأم897عامنابليونأحضركماآخر،فحلا24

اسرح!ة.منغنمهااقىالمماليكخيولمنالكتيرالأهرام

وابتاعتسورياإلىفرنسيةبعثةحضرت،أم608عاموبعد

قبيلةشيوخلأحدوكانمسعود،الحصانأهمهافحلا93

باشساخورشيدأهداهالذيأعحلانالحصانوكذلك،عنزة

باسمالمعروفةللسلالةأعملاالحصانانوصار.الفرنسيةللبعثة

التيأصفرنسيةاالسلالاتومنفرنسا.فيآراب-الأنجلو

الختلط،والشارليالختلط،الليموزانالعربيبالدمتأثرت

الفرنسي.الخببوحمان،نورمانوالأنجلو

ألمانيافيالعربىللحصانمربطأولأنشئألمانيا.في

.الأولويلهلمالملكعهدفىفيلمدينةفىأم817عام

اطرلصأهذاإضجلبتاشتىالعربيةالخيولأشهرومن

أشهبجدرانصقلاويأصلمنوهوبيرقتارالحصان

دصماتلهكانالذيأمورات!لالتهومن،اللونصافي

ومنأوروبا.أواسطفيالعربيالحصانسملالةعلىواضحة

الذيياسرالفحلألمانيادخلتالتىالعربيةالخيولأشهر

فيالكائنعليمحمدالأميرمربطمنأم039عامجلب

الفحلوكذلك،شلبىكحيلانأصلمنوكان،القاهرة

العربىالحصانوترك.ام9ءهعامالعنزيحدبان

أهمهاومنالمحليةالسلالاتمنالعديدعلىجليةبصمات

فحلسلالةمنأم732عامبدأتالتىالتراكنرسلاأ،

محلية.إناثمعإنجليزيثوربردوفط!أصخاعربى

إلىوصلأصي!!عربىجوادأولإنيقالبولونيا.في

فىالوزراءأحدمنهديةوكانتركيا،طريرتصت!صانبوأ!نيا

إلىبدورهأهداهالذيبولونياسفيرإلىالعثمانيةوأسةأطا

ذكرآخرانجوادانالملكيالبلاطإلىواستجلب،الملك

فيالمعروفةالخيولاصلوهما،عنزةخيولمنوكانا،وأنثى

م!يجسموندالملكعهدوفى.النقىالدمبذاتاليومبولونيا

منتصففيالعربيبالحصانخاصمربطأنشئ،أضانىا

فينوعهمنمربطأوليكونوقدعشر،السادسالقرن

مابينالفترةفيرتسفسكيفالافالأميراهـحلبأرر:با.

سوريامناصيلاعربياجوادا231أم،981-أء817

الكثيرواستجلبت.سورانفىالمشهورلمربطهنواةشكالت

ما781عامجانومربطإلىالأصيلةأحربيةاالخيولس

الأصيلالعربيوهيعربيةسلالاتثلاثبهاوكان

علىروسيااستولتولكنوالأنجلوآرابانحتلط،والعربي

بولونيا.احتلتعندماالمربطهذامنالخيولمنمئات

أوائلمنذروسياإلىالعربيالحصاندخلروسيا.في

كانرسمئادخولهأنإلا،الميلاديعشرالسادسالقرن

93علىحصلعندماأم،077عامأورلوالأميريدعلى

يعدالذيسمتانكاوالفحلإناث9بينهامنأصيلاحصانا

عاموفي.الروسيةالأرلوفسملالةالأكبرالسلف

ترسكمربطوأنشئسوريا.منفرسا28جلب،ام998

مناستجلبتعربياسافر47بنحودونمرأم،219عام

الترسكراسمالجديدةالسلالةواعطيتوبولونيا،ألمجر

العربيالحصانمنظمةواعترفت.ترسكمربطإلىنسبة

الروسيالخيولسجلفيالمسجلةالعربيةبالخيولالعالمية

العربيةللخيولالدوليالمهرجانأثناءأم789لعامالثالث

ومن.أسعارهاوقفزتعليهاالطهلبازدادثمألمانيا.في

سلالةالعربىبالحصانكثيراتأثرتالتىالمهمةالسلالات

بهدوئهاتمتازالتيالبودجونيوكذلكتاكنر،آكال

تاكنرللآكالالمشابهةجمودسلالةوكذلكوجلدها.

العربي.بالدمتأثراأشدأممنها

معالأندلسإلىالعربىالحصاندخ!!.أسبانيافى

جلبفقد.م071عامزيادبنطارقيدعلىفتحها

عنونتج.والبربريةالعربيةالخيولمنالكثيرمعهمالفاتحون

السلالةخروجالمحليةبالسلالاتالنوعينهذيناختلاط
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وفنلنداأمريكاإلىبعدفيماصدرتالتيالأندلسية

الملكةالعربيبالحصانشغفمنأشهرومن.والدنمارك

مربطهاإلىجلبالتيام(087-1)833الثانيةإيزابللا

المربط.لهذاالأولىالنواةكانتحصانا38يغوادافي

ديالمركيزجلبالعشرينالقرنمنالثانىالعقدوخلال

وفرنساإنجلترامنالأصيلةالعربيةالخيولمنعدداأفيلا

العربىبالدمتأثرتالتيالمحليةالخيولومن.والأرجنتين

الخيوللتزاوجنتاجاوكان،الأسبانياراب-الأبحلوكثيرا

وتستخدم،الأصيلالعربيالحصانمعوالثوربردالأندلسية

شجاعةمنعنهاعرفلماالثيرانمصارعةرياضةفي

بالسجلالعالميةالعربيالحصانمنظمةواعترفت.وإقدأم

ثمومن.ام729عامالأسبانيالعربيةللخيولالرسمي

أسعارها.وارتفعتعليهاالطلبازداد

إلىدخلالعربيالحصانأنشكلا.والنمساالمجرفي

يمتلككانالذيالعثمانيالجيشخلالمنوالنمساالمجر

أدىوقد.الأصيلةالعربيةالخيولالباشواتمنقوادهمعظم

واهتم.العربيةبالخيولالمحليةالخيولاختلاطإلىذلك

المرأبطلهوأنشأوا،العربىبالحصانوالنمساويونالمجريون

هذهأهممن.الأتراكالجنودلدىقيمتهأدركواأنبعد

وكانأم818عامأنشئالذيهنياديالنبيلمربطالمرابط

-طيارالأربعةالأصيلةالفحولمقدمتهافيفرس002به

فونالبارونمربطوكذلك.معنكي-طريفي-سفير

الذيجدرانصقلاويالحصمانأدخلالذيوهوفشتيع،

.اليومالمشهورةالمجريةالجدرأنلسلالة!برالأالسلفصار

اختلاطدونأصيلةعربيةخيولآمربطهفيأنتجوقد

بابولنامربطوكذلك.مهجنينآخريننوعينإلىبالإضافة

لهجلبتالتيالخيولأهمومنام978عامأنشئالذي

الحصانبهمرتالتيالخيولأشوومنشاغيا،الفحل

الكبيربحجمهاتميزت،مشهورةسلالةخلفالذيعبيان

أعضاءتكوينتناسقإلىبالإضافةالانسيابيةومشيتها

نتاجبأصالةالعربيالحصانجمعيةواعترفتجسمها.

المربط.هذأخيول

معم1511عامأمريكاإلىالحصاندخلأمريكا.في

وخمسفحلا11جلبهمامجموعوكانكورتز،فردنانز

بدءاأمريكاإليالأصيلةالعربيةالخيولاستيرادوبدأ.إناث

العربيالحصانسلالةوصولكانوقد.ام073عاممن

أمريكاإلىأم075عاموعطيلسليموهمادارلىعربى

إنتاجفيالبدءوتلاهافيها،الخيولتارينيفىبارزةنقطة

السلالةوهىوجودةعدداالامريكيةالسلالاتأكثر

الخيولمورديأشهرومن.الأمريكيةالثوربردالمسماة

،بوردنوممبنسر،ديفنبورتهومرأمريكافيالعربية

مدتالتيالجهاتوأهم.براونووليم،هاريسوألبرت

السلطانعهدفىتركياالأصيلةبالخيولأمريكا

الملكعهدفيالسعوديةالعربيةوالمملكةعبدالحميد،

منوحالياباشا،علىمحمدعهدفيومصرعبدالعزيز،

فىالعربيالخيلتوليدومراكز،المصريةالزرأعيةالجمعية

العربيةالخيولناديام809عامبهاوتأسسبولونيا.

فيتسجلالتىالعربيةالخيولأصالةمنالتحققبهدف

الرسمية.سجلاته

الدراسةمعينات

.الحصانمقالةفيالصلةذاتالمقالاتانظر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السيركالخب!البولو

العربعندالفروسيةالبقرراعيالحيوانجرب

العرقوبيالورمالرعامالحصان

الخيلسباقالحيواد

الموضوععناصر

وبعدهالإسلامقبلالعربيالحصان-ا

الإسلامقبل

الإسلاملي-ب

الأصيلالعربيالحصانصفات-2

ألوانه-جالجسميةصفاته-أ

الشيات-دالأخرىصفاته-ب

الحصانعلىالعربأطلقهاألفاظ-3

الخيلعتاقأسماء-دعمرهامراحل-أ

للذمألفاظهـ-أصواتها-ب

السباقحيلفىألفاظ-ووالعدوالمشى-ج

والتفميرالنزو-4

المزو-أ

التفهمير-ب

وسلالاتهالحصانأنساب-5

أنسابه-أ

سلالاته-!

العالمحولالعربيالحمان-6

فرنسافي-حالسعوديةالعربيةالمملكةفي-أ

ألمانيافي-طالمتحدةالعربيةالإماراتفي-ب

بولونيافي-يالخصي!الهلالفي-ج

روسيافي-كمصرفي-د

أمسباليافي-لقطر!يهـ-

والنمساالمجرفى-مالسودانفي-و

أمريكا.في-نإنجلترافي-ز

أسئلة

خيلا؟الحيلسميتلم-

الخيل؟اللإسلامكرمكيف-

العرلية.الحيولألتحهرم!ثلاثاادكر-

.السعوديالحصانصف!-

؟دالغرةنعنيماذا-
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والحرون؟الجموخالفرسيرالفرقما-6

التضمير؟فىالأولىالمرحلةمنالهدفما-7

الربية؟الخيولمناشتمرفرلرأولاسممما-8

العربية.الخيولسلالاتسسلالاتثلاتأ!اذكر-9

السعودية.العربيةالمملكةديللخيولمراكزتلاتةأسحاءاذكر-01

دلامتيازتانونيمصطدحالدبلوماسيةالحصائة

البلادفىيعيشونالذينالناسبعضإلىيمنحالذي

لسلطةخاضع!تيظلواأنلهميعسمحوهو.الأجنبية

والوكلاءأ!زراءاأوفالصفراء.بلادهمفيالقوانين

هؤلاءومث!متياز.الاهدايمنحونالاخرونالدبلوماسيون

اشتىالبلادقوان!تاغةلخاعليهمالقبضيم!شلاالوكلاء

فإنالمحليةالقوانينخالفواإذاولكنإليها.يرسلون

دوليةاتفاقاتوهناك،باستدعائهمتطالبقدحكوماتهم

الذيالطبيعىوالمكانالدبلومام!يينالوكلاءمعاملةتنظم

والقنصليات،الرسميينالمندوبينوأماكنالسفاراتتشغله

الأجنبية.البلادفي

الدبلوماسية.:أيضاانظر

اشمالوأجراءاطفككةأصصخراقبممنمزيجالحصياء

قطعمنق!!الأعلى03%منتتكونو،والصعلصال

الحجمفىتص!!أ!اشمامنخشونةوأكثرأكبرصخرية

الحصباء.بقيةوالصدصالالرملويكون،ملم2حوالط

الحجممن%7و.05بينمانسبتهاتكونماوغالبا

الكلى.

أوالأنهاربهاتلقيالمفيدةالحصباءترممباتمعظم

البحيراتفيتتكونأو(،الجليدية)الأنهارالمثالج

منالحصباءتستخرج،للصناعةولإعدادها.والمحيطات

قطعأنواعلتصنيفبعدئذالشباكوتستخدم،وتغسلالحفر

لأحجامها.وفقاالمفككةالصخر

المنتجاتأكبرمنمجتمعينوالحصباءالرملويعد

صناعةفىالحصباءتدخ!!كماالتشييد،صناعةفىحجما

الحديديةالسككوأرضيةالطرقبناءمث!!،الإنشاءات

منالمرصوفةالسطوحوتصنع.الطائراتهبوطوممرات

سوداء)مادةالأسفلتأوالإسمنتمعالحصباءمنخليط

والماءبالرملالحصباءتخلطوعندمابالقار(شبيهة

المسلح.يتكونوالإسمنت

الصخور.،والخرسانةالإسمنتأيضا:انظر

فيادلونقرمزيجلدياطفحايسببمرضالحصية

منبسرعةينتقلتمامامعدمرضوهو.الجسممناطقكل

المرضهذاويصيباللص!.طريقعنأخرإلىشخص

وتقلأيضا.الكباريصيبقدولكنه،خاصةبصفةالأطفال

تعنىالتيالدولفىالحصبةمنالناتجةالوفياتحالات

منكبيراعدداالمرضيقتلحينفي،الوقائيبالتحصين

والذي،الألمانيةالحمبةمرضأما.الضعافالأطفال

أعراضهأنإلامختلفمرضفهوروبيلا،أيضايسمى

ومن-ام639عاموفي.الألمانيةالحصبةانظر:.مشابهة

علماءمنفريقتوصل-كبرىعلميةطفرةخلال

فرانكلينجونالأمريكيالباحثرأسهموعلىالفيروسات

بدايةومع.للحصبةمضادلقاحإنتاجإلىأندرز

فيالحصبةمرضندرةإلىاللقاحهذاأدى،التسعينيات

الدهـل.بعض

خاصفيروسالحصبةيسببواثاره.المرضألمباب

إلىالمرضبالحصبةالمصابونالأشخاصوينقلبها.

المرضأعراضتظهروالعطس!.السعالطريقعنالاخرين

الجسم،إلىالفيروسدخولمنأيامعشرةمضىبعد

ورشح.وسعالالحرارةدرجةفيارتفاعيحدثحيث

حساسيتهاوتزداد،بالدموعوتمتلئحمراءالعيونوتصبح

.م14إلىالحرارةدرجةتصلأنالممكنومنللضوء.

داخلرماديةبيضاءرؤوسذاتاللونقرمزيةبثوروتظهر

للصدغين.الداخليةالجوانبعلىوخاصة،المريضفم

والشخص.كوبيكحبوبالحبوبهذهعلىويطلهت
علىيعرضأنلابدالحصبةأعراضعليهتظهرارزيا

اطبيب.ا

ظهورمنأيامخمعسةأوأيامثلاثةمضىوبعد

منابتمنبالقربالوجهتطمكلى،الأولىالأعراض

كلعلىالطفحينتشرثم.باهتةقرمزيةحبول!الشعر

هذهتظهروعندما.ثلاثةأويومينخلالالجسممناطق

فىالمريضحرارةدرجةتبدأ،الأقدامعلىالحبوب

فىالطفحويبدأ.والرشمحالسعالويتوقفالانخفاض

الوقت.نفسفىالتلاشي

منالحصبةتداهمهمالذينالأشخاصبعضويعانى

ومن.الوسطىوالأذنالرئةالتهاباتمثلالمضاعفاتبعض

ذلكلكن،الدماغعلىالحصبةفيروسيؤثرأنالممكن

شائعة.حالةليس

.بدأتطالماالحصبةيعالجأنيم!شدواءأيولايوجد

وغالبا.المرضفترةأثناءالفراشالمريضيلزمأنينبغىولذا

ويقوم.حياتهفيواحدةمرةبالحصبةالشخصمايصاب

.المرضفترةاثناءالمرضتقاوممضادةأجسامبإفرازالجسم

تحطيعيهمناعةإيجادإلىالمضادةالأجسامهذهوتؤدي

.أخرىمرةالمرضهجماتمنالجسم

بعزلأندرزالباحثقامبمأ459عاأفي.الوقاية

خلايافيواستزرعهاالاخرىألاجساممنالحصبةفيرولر

علىالحصولبعدفيماوأستطاعأختبار،أنابيبفيحية
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ملايينيحقن،ام639عامومنذ.الفيروسمنلقاح

الحصبة.مرضمنللوقايةباللقاحالأطفال

تمحيةحصبةفيروساتعلىالحصبةلقاحيحتوي

اختبار.أنابيبفيحيوانيةخلاياداخلبتنميتهاإنهاكها

مرضيةحالةبإنتاجالفيروسيقوم،الجسمفيحقنهاوعند

ويقوم.الناسمعظملدىأعراضهاولاتظهر،ضعيفة

التيالقوةبنفسالضعيفالفيروسهذابمقاومةالجسم

نأالعمليةهذهمنوالغرض.العاديالفيروسبهايقاوم

،الفيروستقاومالتيالمضادةالأجسامبإفرازالجسميقوم

اليقينوجهعلىالعلماءولايعرف،المناعةذلكعنفينتج

طويلة-لسنواتتستمرلكنها.المناعةاستمراريةمدى

.الحياةمدىربما

.المرض؟فرانكلينجونأندرز،:أيضاانظر

الأطفاليصيبشابعمعدمرضالالماقيالحصبة

الإصابةحالاتمعظمروبيلا.أيضاويسمىكثيرا.

المرأةلدىالمرضتطوروإذا.خطرةليعستالألمانيةبالحصبة

وأبواحدةالمولوديصابفقدالأولىالحملشهورخلال

التخلفتشملقدالعللوهذه.الخلقيةالعللمنأكثر

القلب.وتشوهاتوالبصر،السمعوضعف،العقلي

الفيروسهذاوينتشر.فيروسيسببهاالألمانيةوالحصبة

الشخصمنالخارجةالصغيرةالقطراتطريقعنأساسا

بفترةبالمرضالإصابةوبعد.يكحأويعطسعندماالمصاب

لدىالمرضيتطورقد،أسابيعثلاثةإلىأسبوعينبينتتراوح

حمىأوالحنجرةوالتهاب،الأنفسيلانفيحدثالمصاب

الوجه،علىاللونورديةحمراءصغيرةبقعوتظهر.خفيفة

اللمفاويةالغددتصبحوقد.والأطرافالجسمفيوتنتشر

الرقبةجانبوفىالأذنوخلفالراسفروةمؤخرةفي

وتكون.قليلةأيامفىعادةالأعراضهذهوتختفي.ضعيفة

،الأطفالمنحدةاكثروالشبابالمراهقينلدىالأعراض

الروبيلا،حالاتبعضوفى.المفاصلآلامتشملوقد

ينقلأنيمكنالمصابوالشخص.اعراضأيلاتظهر

تطورقبلأيامبسبعةتقدرمدةخلالللاخرينالفيروس

.ظهورهبعداياموخمسةالجلديالطفح

مرةوالإصابة.الألمانيةللحصبةمحددعلاجولايوجد

المرضضدالشخص)مقاومة(مناعةإلىتؤديقدواحدة

هذاضدللمناعةلقاحوجدأم،969وفي.حياتهبقية

سنفيللأطفالاللقاحهذابإعطاءالأطباءوأوصى.المرض

النساءتحصينعندالحذرتوخيويجبأكثر.أوشهرا51

وأ،حاملوهيالمرأةتحصينتمإذالأنه،الحملسنفى

الجنين.يتضررفقدشسهرين،خلالحملت

الحصبة.:أيضاانظر

-9781هـ،ا883-6921)طعسا،الحصري

،الأولالعربيةالقوميةمنظرالحصريساطعام(.689

.أجيالعدةعاصر

الحجاز،منأصلهاعربيةعائلةمناليمنفىولد

فيعمل.الهجريالتاسعالقرنفىحلبإلىقدمت

القومياتنشوءودرسالبلقانفيالعثمانيالإداريالسلك

فيالخدمةاختار.الأولىالعالميةالحربقبلالبلقانية

وأصبح،ام189عامبدمشقالأولفيصلاسثحكومة

الملكمعوعملذلكبعدوانتقلبها.للمعارفوزيرا

.أم219عامبعدالعراقفيالأولفيصل

التابعالقاهرةفيالعاليةالعربيةالدراساتمعهدألمس!

كتب.لهمديراوأصبحأم،539عامالعربيةالدوللجامعة

والأدباللغةوعنالعربيةالقوميةعنكتابا03منأكثر

بمالعروبهعندفاعبمالعروبة:منهابالقوميةوعلاقتهما

بمالعربيةالقوميةفياراء،خلدونابنمقدمةعندراسات

وبذورهابمجذورها:الإقليميةبموالأدباللغةفيآراء

الحصرياهتموقد.الإسلاميوالدينالعربيةالقومية

اللغويالبعدعلىتركزالتيالقوميةفيالألمانيةبالنظرية

الحصريةالمدرسةتعرضتوقد.الأمةلتكوينوالثقافي

طرابيشيجورجانتقدهامنأهموكان،عديدةلانتقادات

أم(.)829القوميةوالنظريةالقطريةالدولةكتابهفي

إحساسايعطيالذي،الجدديالطفحمننوعالحصف

يظهرلأنهغالبا،الحراريالطفحيسمىكما.كالتشوك

عرضةالجسممناطقوأكثر.والرطبةالدافئةالأجزاءفي

شائعوهو.العرقإفرازفيهايكثرالتىالمناطقهي،للإصابة

يصلفلاالجلدمسامفيانسدادعنهوينتج،الأطفالعند

الجلدعلىيحافظالالمولتخفيف.السطحإلىالعرق

هذاأنمنالرغموعلى.الملطفةبالمساحيقويرشرطبا،

ضارا.ليسأنهإلامزعجالاضطراب

هـ،ا0-520188)الدينعلاء،الحصكفي

المعروفمحمدبنعلىبنمحمدام(.677ا-616

موضعوهوكيفاحصنإلىنسبةالحصكفيالدينبعلاء

المذهب،حنفى،فقيهوالحصكفي.بالشاموالرقةحلببين

ومنوالنحو.والحديثالتفسيرفيمشاركةلهأصولي

عنهأخذ.الحنفيالمقدسيوالفخرالرمليالخيرمشايخه

.الوزانمصطفىبنعمروالشيخالحلوانىدروي!قالشيخ

فيها.وتوفي،دمشقفيولد.بدمشقالفتوىوتولى

الأبصار،تنويرشرحفيانحتارالدر:مصنفاتهمن

الأنوارإفاضة،الفقهفيالأبحرملتقىشرحالمنتقىالدر

.الاصولفيالمنارشرح
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رنجزبادبوريحصن

دورستفيالقديم

دائريةأسوارهلمابحلترا،

ومقواةاكترابمىمسية

الخشب،منبسياج

خنادقالقلعةهدهوتحمي

كثيرةأنحاءفىموحودةترابيةسدودالتليلأالحصون

سكادالحصونهدهببناءقاموقدوأيرلندا.بريطانيامن

الحصونهذهمعظمتتارويرجع.التاريخقبلفيماالجزر

بنيتوقد..مت002عامحوالىإلىالآنحتىأجاقيةا

على-عامبشكل-الاستراتيجيةأضقاطافيالحصونهذه

.التلالا

المقوىالترابمندائريبشكلجدرانهابناءتمكما

حمايتهاوتتمالأحجار،أوالأشجارجذوعمنبسياج

الحجم،متنوعةالحصونوهذه.العميقةالخنادقبوساطة

مرتفعةوصوامع،الماشيةلحمايةوأسوارخنادقفيهوبعضها

.الحبوبلتخزين

حتىواستخدمت،التليةالحصونهذهأنشئتوقد

الاحتلالبعدمعظمهاهجروقد.الرومانيالغزوزمن

ومنها،موجودةالتليةالحصونهذهومازالت.الروماني

منيعدالذيدورمتفيرنجزبادبوريحصن

أكبرها.

-)546المحامدأبوالدينجمال،الحصيري

بنأحمدبنمحمودأم(.238-11ء1هـ،636

البخاريالدينجمالالمحامد،أبو،عثمانبنعبدالسيد

ببخارى،ولد.محدثأصوليحنفيفقيه.الحصيري

إلىقدم.بالحصيريفعرفالحصيرصناعةفييعملوكان

.عصرهفيالحنفيةرئاسةإليهوانتهتصيتهفذاعالشام

وتفقهالإفتاءوتولى.النوريةبالمدرسةالتدريسإليهواسند

التميمى،عابدابنوالفقيه،عيسىالمعظمأطلكاعليه

مشهوداديناورعاكان.الجوزيابنسبطيوسفوالإمام

علىشرحمنها:كثيرةمؤلفاتله.اضقوىواا!هسلاحباله

فيمطلوبخيركتابولهأجزاء،ستةفيالكبير،الجامع

بينالخلاففيالحميريةالطريقةكتاب،المرغوبالعلم

والشافعية.الحنفية

-؟هـ،أ82-؟)عثمان،حصينأبو

بنعاصمبنعثمانحصينأبوالحافظالإمامم(.746

وابنسمرةبنجابرعنحدث.الكوفيالأسديحصين

عنهروى.عنهماللهرضيوغيرهممالكبنوأنسعباس

وغيرهم.عيينةوابنوالثوريوشعبةالأشجعىاسكماأبو

سنة،صاحب،الحديثفىثبتاثقةصالحارجلاكان

يقينعلىوهوإلايفتيلاكانورعا،الكوفةأهلأثبتمن

ولو،المسألةفىليفتيأحدهم"إن:يقولوكان.كامل

بدر".أهللهالجمع-الخطابابنيعني-عمرعلىوردت

محتاجوهودرهمبألفيالأمراءبعض!إليهوبعث

.والتكرمالحياء:قالرددتها؟لممسعر:لهفقالفردها،

سنة.خمسينالكوفةمسجدفىعليهيقرأجلسوقد

(بمتاريخية)نبدةاسياانظر:.الميكرةالحضارات

(.القديمةالحصارية)المراكزتاريخ،العالم؟القديمةالحفحارة
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يعيشونالناسبدأأنبعدنشأتحياةطريقةالحضارة

.دولشكلفينظمتمجتمعاتأومدنفى

السلطةوشكلوالتقنيةوالعاداتالفنتشملالحضارة

هذاومن.المجتمعحياةطريقةفييدخلآخرشيءوكل

إلىتشيرالثقافةولكن.للثقافةمماثلةالحضارةفإنالمنظور

البسيطةالحياةأسلوبوتشملالحياةوسائلمنماوسيلة

الحياةأساليبإلىفقطفتشيرالحضارةكلمةأما،والمعقدة

.معقدةواجتماعيةوحكوميةاقتصاديةبنظمتتصفالتي

ما،ثقافةإطارفييعيع!إنسانكلأنمنفبالرغمولذا

انظر:.معينةحضارةإطارفيفردكليعيشلاأنهإلا

الثقافة.

ثموعلتفرديةحضاراتلمعتالتاريخمداروعلى

تختفي.لاللحضارةالأساسيةالسماتولكن،انهارت

وفي،أخرىإلىحضارةمنوالاختراعاتالأفكارتنتشر

فيمستقلمشابهتطوريحدثالأحيانمنكثير

مختلفة.حضارات

الحضاراتشطوركيف

فييعيشونالناسكان،التاريخماقبلفترةمدىعلى

عنبحثالاخرمكانمنويتنقلونصغيرةجماعات

ويجمعونوالأسماكالحيواناتيصطادونكانوا.الطعام

تنظيملديهمكانالقدامىوهؤلاء،البريةالنباتات

عاموقرابة.العائليةالروابطعلى!ومبسيطاجتماعي

زراعةفيالأوسطالشرقفيالناسبدأ.م،ق0009

والغنم.الماعزواستأنسوا،أخرىونباتاتوالحبوبالغلال

أيضا.والماشية

المحاصيلزراعةفيالناسبدأآسيا،شرقيجنوبوفى

يعيشونكانواالذينالناسوتعلم..مق0007عامنحو

عامقرابةالحبوبزراعة،المكسيكالانيسمىفيما

تطورفىكبيرةخطوةالزراعةقياموكان..مق0007

يمكنهمحيثدائمةقرىفيالفلاحونامشقر.الحضارة

الحرفأصحابمناخرينويكفييكفيهمطعامزراعة

أسبابمنفتراتعلىالطعامفيالنقصوكان.والكهنة

الحبوببينهافيماالقرىتبادلتحيثالتجارةزيادة

.الأخرىالأوليةالموادوبعضوالفخار

.مق0035عامنحوالأوسطالشرقفىالناستعلم

وزاد،وأسلحةالبرونزمنأدواتوصنعالنحاسصهر

القبائلورؤساءالكهنةواكتمسب،الخامالمعدنعلىالطلب

الشرقفيالقرىوتحولت،التجارةعلىأكبرسلطات

الدينيةالمزاراتوأصبحتتدريجيامدنإلىالأوسط

ومراكز،احتفالاتأماكنازدهرتالتيالمقدسةوالأماكن

الناشئة.المدنفيوالسياسيةألاقتصاديةللسلطة

أماكنفيمستقلةبطريقةالحضاراتبعضوتطورت

عامالحضاراتأقدمبزغتفقد.العالممنمتفرقة

والفراتدجلةواديفيالأو!مط،الشرقفي..مق0035

فيماالسندووادي،والسودانمصرفيالنيلواديوفى

نشأت.الصينفىهيهيانجووادي،باكستانالانيسمى

تماما،مختلفةطبيعيةبيئاتفيالقديمةالحضاراتهذه

وأحرزوا،للحكمجديدةونظماللكتابةأنظمةالناسوأنشأ

.والفنونالمهنيةالحرففيوتفوقواوالتقنيةالعلومفىتقدما

أخرىوحضاراتالحضاراتهذهوصفعلىللتعرف

تاريخ.،العالمانظر:.سابقة

وتنهارالحضاراتتقوملماذا

أسباباالقديمةالاثاروعلماءوالمؤرخونالفلاسفةأبدى

.فو.جورجشبهوقدوانهيارها.الحضاراتلقيامكثيرة

عشرالتاسعالقرنأوائلفيالألمانيالفيلسوفهيجل

واحدمنالحضارةشعلةينقلونالذينبالأفرادالمجتمعات

تنموالعمليةهذهخلالأنه،هيجلرأيوفيالاخر،إلى

حكم2-الفرد.حكم-ا:مراحلثلاثفيالحضارأت

هيجلوكان.الناسكلحكم3-.المجتمعمنطبقة

لجميعالأمرآخرفىالحريةعنهتسفرالنسقهذاأنيعتقد

.الناس

نأيعتقدسبنجلرأوزوالدالألمانىالفيلسوفكان

وتزدهروتنضجتولدالحيةالكائناتمثلمثلهاالحضارات

(أم122-1)189الغربانحداركتابهوفي.تموتثم

حضارةمحلهاتحلوسوف،تموتالغربيةالحضارةأنذكر

.جديدةاسيوية

عننظريتهتوينبيأرنولدالبريطانيالمؤرخوعرض

-ا)349أالتاريخعدراسةكحابهفيوالاستجابةالتحدي

فقطتقومالحضعاراتأنيعتقدتوينبيكانام(.619

علىالناسيكونوحينما،الناسالبيئةتتحدىحيث

الجوفإن،المثالسبيلعلى.للتحديللاستجابةاستعداد

تحدياويمثلللزراعةمناسبةغيرالأرضيجعلالجافالحار

لهذاالناسيستجيبأنويمكن.هناكيعيشونالذينللناس

نأتوينبيورأى.الأرضلتحسينريأنظمةببناءالتحدي

الابتكار.علىقدرتهمالناسيفقدحينماتنهارالحضارات

توينبي.انظر:

بزوغأنإلىالقديمةالاثارعلماءمعظمويذهب

البناءتشملالأسبابمنمجموعةإلىيرجعالحضارات
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بهايكيفالتىوالويقةللحياةوالاجتماعىالسياسى

اسحكان.علىتطرأالتىوالتغيراتبهمالمحيطةالبيئةالناس

لأنالحضاراتتظهرأنيم!ت،الحالاتمنكثيروفي

أضقويةمتعمدةخصواتاتخذواالمحلي!!القبائلرؤساء

سوءأنالعلماءم!!ضيرويعتقد.السياسىنفوذهم

عنأسفرتالأخرىأأطبيعيةاوالمصادرالأرضاستخدام

الأولى.للحضاراتواسمياسىالاقتصاديالانهيار

العربيةالإسلاميةالحضارة

مؤرخيعندالعربذكرورد.العربيةالحفارة

تعودبكثير،..مقالرالغأغرنامنتصفقبلالحضارة

قب!!ماسنوأتإلىالقديمالتاريخفىالعربيةالحضارة

حوضمنجزءاتشك!!وهى،العربيةفالأرض.الإسلام

سيطرةتحتطويلةفترةلقيت،المتوسطالأبيضالبحر

حلت،الرابعأصقرداومع.الرومانيةالإمبراطورية

كادفيما،اطنصقةتلكح!-فىرومامحلالقسطنطينية

إلىأ!رأثامنالممتدأسشرقىاالجزءيحكمونالساسانيون

مما،القوافلطريقألي!نوكان.الوسطىآسياإلىإيران

المؤديةالوقعلىأوحولهأوفيهبالسكنالكثيرينأغرى

إلىوتمتدتنموالسكنيةالموجةأخذتالي!ن،ومن.إليه

فيافىوسط،السكانكانحيثالعربيةالجزيرةشبهسائر

وعند.مختلفةعربيةلهجاتيتكلمونالصحراءتلك

أخذ،والساسانيينالبيزنطيينبينالطاحنةالحروباندلاع

أ!حابينما،الساسانيينالفرسجانب،المناذرةأولخمبنو

اصس!صاناأخذثم.انبيزنطيهب،الغساسنةأو،جفنةبنو

اسربيةاالجزيرةشبهشماكطمنالحروبلاشتداد،ينزحون

الهلالبطوطةابنلممماهاالتيالمنطقةإلىوومعطها،

هذاومنكبير،سكافيتفاعلإلىأدىمما،الخصيب

بفضلكبرىحصةالحجازغنمتالحضاريالتفاعل

السكانأنظارمحطكانتالتيالواحاتواحتوائهاموقعها

القرنينفيعرفقدالعصرذلكوكان.الزمانذلكفي

المدني،الاستقرارنحوتطوراالميلاديوالسادسالخامس

توزتعربيةممالكمعحضاريةمعالمإرساءنحووبالتالي

العربية.الجزيرةعبر

لمالحقيقيةالعربيةالحضارةفجرأنغير.الإسلامفجر

النبيأنذلك.م622عامالإسلاميةالدعوةمعإلايطل

القرآنروحمنمستمدةمتينةحضاريةدولةأسم!فيضر!بد

معا.والدنياللدينوهىنزلتالتيتعاليمهومن،الكريم

قديم.عالمفيجديدةقوةجاءالإسلامإنقيلولهذا

نحوالناساتجهالإسلاميوالفتحالجديدةالدعوةمع

مدنيةودساتيرقوانينفيوالانتظامالواحد،الإلهعبادة

لواءتحتينضوونالعربفبدأ.الكريمالقرآننظمها

الدولةهيكليةيشكلأخذفيماوينتظمون،الإصلام

وهجرول!ؤمنظولفهـورافيانطلاقوبين.الحقيقية

الإلمسلامبلغأنإلىالعربىالعالمإلىمنهاثم،المدينةإلى

حضارةأسسىترسخت،العالمأنحاءأقصىذأسكبعد

الجماعة.ضميروفى،وقلبهالفردالإنسانعق!!فىإسلامية

الإسلامظهورفترةكانت.الإسلامحفارةأسدر

العربية،الجزيرةفيالإنسانصياغةأعادتالتىأغترةا

منالناسأخرجتجديدةحضارةلبناتوأرست

فيالإنسانلبناءالأساسووضعتالنور،إلىأظلماتا

فيالفردصياغةيعيدالذيهوالوحىوكان.الإسلام

الصرحويؤسسالروابطوينشئويزكيهوأفكارهمعتقداته

وسيرةالوحينصوصولاتزال.الأمةبناءعليهيقومالذي

حضارةتحكمالتىهى-المسيرةهذهقائد-لمجطاشسوا!

وتقومها.الإسلاميةالأمةا

الإسلاميةالحضارةعليهاقامتأض!اسسالأأبرزهـمن

أضبوي:اأعهدافى

للتوحيدمفهوماالإسلامأرسىلقدالتوحيد.عقددة

هممالايكفىأنهلهمذاكرامكةمشركيخاطبعندما

كلربهواللهبأنالإقرارأي،الربوبيةتوحيدمنعليه

الإقرارهذايقترنأنبدلابلشيء،كلوخالقشىء

الله.مخلوقاتمنلهشريكلاوحدهللهبالعبادةبالتوجه

المسلمين،بناءفيإيجابيةاثارالتوحيدهذاعلىوترتب

الحلالتحلوحدهللهالخضوععلىتقبلعندماأضاسالأن

والعدلالحققيملإرساءاللهسبيلفىوتجاهد،الحراموتحرم

النافع.أحلمواأحصامةواشاةواطسا

هيالإسلاميةالعقيدةأنالإسلاميالتاريخشيخبرنا

ينتصرونالمسلمينوجعلت،نادرةبطولاتأفرزتالتي

فيوالعدوانالبغىقوىأماميصمدونثم،شهواتهمعلى

منانطلقتالتيوالسراياالغزواتفيوينتصرونمكة،

.المنورةالمدينة

أنهميلحظالمنصفينالمستشرقينأبحاثيتابعومن

فىالقويةالإيمانيةالظاهرةهذهأماممندهشينيقفون

إذا:جوتهقولذلكومثالويقدرونها،الإسلاميةالحضارة

.ونموتنحيابالإسلامفكلنالله،التسليمهوالإسلامكان

لروحانيةبالنسبةفقيرايزالماالغربأننيتشهويرى

السامية.الإسلام

الذيالأصلالعقيدةرابطةالإسلامجعل.الأمةوحدة

الطقية:العصبياتكلورفض،الناسعليهويتفرقيجتيم

اللهيقول.ذلكشابهوما،والقبليةوالعنصريةوالقومية

وجعلناكم،وأنثىذكرمنخلقناكمإناالناسأيهايا):تعالى

:الحجرات!أتقاكماللهعندأكرمكمإنلتعارفواوقبائلشعوبا

منخلقكمالذيربكماتقواالناسأيهايا)أيضا:ويقول13
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كثيرارجالامنهماوبثزوجهامنهاوخلقواحدةنفس

نإ:الناس)أيهاعسطالرسولويقولالساء:أونساء!

منوآدملآدمكلكمواحد،أباكموانواحد،ربكم

لعربىففملولا،أتقاكماللهعندأكرمكمإن،تراب

(.بالتقوىإلاأعجميعلى

الناسعلاقاتوبناءالأصلبوحدةالإسلاماعترافإن

تشريعاتفيبارزةحضاريةإنسانيةنزعةالأساسهذاعلى

بينالصلاةفىجميعاالناسيقففمثلا:الختلفة.الإسلام

غني.أولحاكممخصصمكانلا،متراصيناللهيدي

جميعهاالمناسكويؤدون،الحجفيواحدازياويلبسون

بعض.معبعضهم

عنوالسنةالقرآننصوصبعضعبرتلقد.العدل

(.عنهمالله)رضىوالصحابةعلهظروالرسولوطبقه،العدل

بينحكمتموإذا):تعالىاللهقول:القرآنيةالأمثلةومن

ولا):وقوله،58النساء:!بالعدلتحكمواأنالناس

لا):وقوله8،:المائدةتعدلوا!.ألاعلىقومشنئآنيجرمنكم

منيخرجوكمولمالدينفييقاتلوكملمالذلنجمناللهينهاكم

.8:الممتحنة!.إليهموتقسطواتبروهمأندياركم

عد!الرسولقولمن،السنةفىجاءماذلكومثال

الرحمنيمينعننورمنمنابرعلىاللهعندالمقسطين)إن

ماوأهليهمحكمهمفييعدلونالذين-يمينيديهوكلتا-

الظلم.والرسولاللهوذم.مسلمرواهولوا(

!نظ!سفالرسولموقفللعدلالتطبيقيةالأمثلةومن

مستشفعاجاءوقد،حارثةبنزيدبنأسامةحبهوابنحبه

ذلكفأهميدها،قطعوتقررسرقتمخزوميةامرأةفى

في!سولالرسوللدىالشفاعةأسامةمنفطلبواقريشا،

حدودمنحدفي)أتشفع:الرسوللهفقال،الشأنهذا

سرقتمحمدبنتفاطمةأنلووالله؟"!أسامةياالله

ومسلم.البخاريرواه(.هادلىلقطعت

ثم،الإنسانيالعقلترتيبليعيدالإسلامجاء.العلم

بقصدوالنفسالكونفيآياتهخلالمنربهليعرفيطلقه

وهو،بالعلميختصالوحيمننزلماأولوكانالبناء.

.أ:القلم!.خلىالذيربكباسماقرأ):تعالىقوله

منكثيرةمواضعفىبالعلمظ!!محمدعلىاللهوامق

!ل!محمدافيهمبعثبأنالمسلمينعلىوامق،القران

ذإالمؤمنينعلىاللهمنلقد):تعالىقولهفىكمارسولآ

ويزكيهمآياتهعليهميتلوأنفسهممنرسولافيهمبعث

ضلاللفىقبلمنكانواوانوالحكمةالكتابويعلمهم

غيرهم.علىالعلماءاللهوفضل.164:عمرانآلمبلن!.

فداءجعلأنه،بالعلمع!الرسولاهتمامدلائلومن

الأنصارأبناءمنعشرةمنهمالواحدتعليمبدرأسرىبعض

علىالحثفيكثيرةأحاديثووردت.والكتابةالقراءة

حضارةبناءفيالفعالالأثرلهكانمما،النافعالعلمتحصيل

.رائدةإسلامية

أعظم-ومعانيهميادينهبجميع-الجهادكانالجهاد.

نشرهذافيبمابالدينالعمللتحقيقأساسوأقوىوسيلة

الدينوحمايةوالحريةوالإخاءوالمساواةالعدلمبادئ

حينشديدا،ترغيباالإسلامفيهرغبولذا.والمالبالنفس

مراتبمنالأولىالمرتبةفيالشهداءالمجاهدينثوابجعل

الصالحة.الأعمال

ضدجهادهفيوالمواثيقبالعهودع!ءالنبيوالتزم

ذلك،كلفهمهما،والسلمالحربحالتيفيالمشركين

المسلمينمنجماعةأنمنها،كثيرةذلكعلىوالأمثلة

بالمسلمينللحاقمكةمنخرجوابإسلامهمالمستخفين

لهميسمحلمولكنلها،الأحزابحصارأثناءبالمدينة

معالحرببعدمالتزمواإذاإلابدخولها،قريعشكفار

بعهدهم)نفى:قالظ!!الرسولأخبروافلما.المسلمين

المدينة،إلىهاجروعندما.مسدمرواه(عليهمباللهونستعين

كانتالتيالكفارأماناتعنهليؤديعلياوراءهخلف

عليها.الامشيلاءلنفسهيستحلولم،بيده

لتربيةشاملدستورالقراناياتإن.الفاضلةالأخلاق

،الحياةمجالاتشتىفيصحيحةتربيةوالجماعاتالأفراد

"لمإن:يقولأنإلىكارليلبالمستشرقحداماوهذا

الكريمةالطاهرةوالنياتالشريفةالصادقةالإحساسات

وآخرأولهوالذيوالفضل...القرانفضلفيتظهر

علىالفضائلجميععنهونتجتكتابفيوجدفضل

لمء.اختلافها

الإسلاميةالحضارةلقيامأسستالتىالقيمكلكانت

الصحيحةاللإسلاميةالتربيةتلكاثارمنالنبويالعهدفي

والجماعة.للفرد

أبيبنالأرقمبداربدأتالتيالتربيةهذهوتميزت

شأنكلتتناولشموليةأخلاقيةتربيةبأنهابمكةالأرقم

وبدأت،بالعملالقولقرنتوبأنها،المسلمشؤونمن

ديننصرةتجاهوالجماعيةالفرديةبالمسؤوليةالشعورتنمية

التيالراقيةالإنسانيةالأخلاقوسدأهالحمتهاوكان.الله

فروضمنالإسلامأحكامجميعفيالإنسانيلحظها

شمائلفيكلهذلكوتمثل.ومستحباتومندوباتوسن

فيالانوار"كتابفيالناظرويدرك.وصحابتهالرسول

يكفىإذ،الحقيقةهذهالبغويللإمام"الختارالنبيشمائل

فيمعظمهاوأثرا،حديثا5721أوردأنهتعلمأندلالة

.لأخلاقا

،الحضارةصرحيشيدالذيهوالعملكانلما.العمل

وكان،العملعلىالمثابرةالمؤمنينالإسلامعلمفقد

الصلاةعليهوقرر،والكسلالعجزمنيتعوذعديذالرسول
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وأالشي!نلأبويهالرزقلطل!يخرجالذيأنوالسلام

فيفهو،السؤالمذلةمننفسهليعفأوالضعافلذريته

الله.سبيل

يأجعلإذ،العبادةمرتبةإلىبالعملالإسلاموارتقى

.عبادةاللهوجهالمؤمنفيهيبتغيعمل

فىالأرضلعمارةالعم!!علىالناسالإسلاموحث

اهوات،الأرضااستصلاح:مث!!الاقتصاديةالميادينشتى

فهىميتةأرضاأجا)منعث!جد:الرسولقولمنانطلاقا

اضاريحيا:قائعشهدتولذاحق(.ظالملعرقوليس،له

وتحسينالأرضلاستصلاحعطمةحركةالإسلامي

والإنتاجالتعدينومثل،المزروعاتوتنويعالزراعةأساليب

إلىالمؤمنينأنظارالقرآنتوجيهمنانطلاقا،الصناعي

فيهالحديدوأنزلنا)الحديد:مقدمتهاوفيالمعادنأهمية

أضشاطاشمث!!،52:يدالحد!للناسومنافعشدلدبأس

دىأطضربالناسأدلهحثمنانطلقالذيالتجاري

فضله.ابتغاءالأرض

الإسلامىااهف!صمعاثنانيختلصلا.بالزمنالوعي

فى:صتحليلهفي-اللهيرحمه-نبىبنمطلىافيائري

الحضارةمشكلةإذ:أ!قاحينعموماالحضاريةالنهضة

الإسمانمشكلةبمأوليةمش!صلاتثلاثإلىتنحل

الإنسانيربيفالإسلام.الوقتومشكلةالترابومشكلة

يعيشهالحظةكلعلىنفسهمحاسبةعلىبهالمؤمن

عليهقال.والحاصالعامللصالحلحظةكلوا!شغلال

فسيلةوبيدهالساعةقيامأحس)من:والسلامالصلاة

عمرهالقيامةيومالمرءعنهيسألماأولومنفليغرسها(،

.أبلاهفيم

عشرةالحاديةالسنةفي.الإسلاميةالحضارةعصور

حجأنبعدالأعلىابالرفيقولحقصتنيهبدالنبيتوفي،للهجرة

ب!صألوالأربعةنأشاشدرالخلفاءبعدهوجاء.الوداعحجة

أبيبنفعليعفانبنفعثمانالخطاببنفعمرالصديق

علىالإسلامرسالةنشراهتمامهمجعلواوقد.طالب

ونشرالبلدانفتوحاتفيواتسعواعليههمرالرسولهدي

.الإسلامرسالة

الخلفاءمعدمشقإلىالخلافةانتقلتهـ،41عاموفى

معال!اإرساءعلىمعظمهماركزالذينعشر،الأربعةالأمولمجين

بأنواعهالشعرتطور،عصرهموفى.الإسلاميةالحضارة

نواحىبعضازدهرتكما(كتابة،)خطابةوفنونهوالنشر

العال!ااتسع،الأمويينومعاكناء.واوالموسيقىالعلوم

عهده!وعرفومغاربها،الأرضرامشارقصوبالإسلامي

الشماليةإفريقيافتوحاتهمبلغتوقدمزدهرا.عربياتراثا

فيهافأنشأوا(،)الأندلسأسبانياإلىعبرواث!،والمغرب

.اليومحتىباقيةآثارهاتزاللاراسخةإسلاميةحضارة

بغدادإلىدمشقمنالخلافةانتقلتهـ،132عامفى

عصرهمانقسمالذينوالثلاثينالسبعةالعباسيينالخلفاءمع

بلغتالإسلاميةالخلافةأنذلك.زاخرةحقبأربعةإلى

الدولةاتخذت،العباسيالعصرففيمداها.أقصىمعهم

الذهبي.عصرهالإسلاميالمجتيموعرفمتطورا،ش!صلا

المجتمعقيامالحضاريالتقدمهذاأواصرمنز!طن

ووحدة،الدينوحدة:وحداتثلاثعلىالإسلامىا

المذاهبقامتالعصر،ذلكودي.أطغةا::حدةقتصاد،الا

مواقفهامستمدةوالعقلالشريعةقضاياأصجتعااكتىاع!صيةا

العباسيالعصرإنالقولويم!ش.الكريمالقرآنروحمن

كافة.والمدنيةالدينيةالنواحيفياتساغاحقق

علىالحكمةبيتتأسيسالعباسيالعصرمآثرأبرزمن

والمترجمينالمفكرينلكبارتجمعاكانوقد.المأمونعهد

اليونانيةمنالترجمةعملياتبدأتوفيهالعلماء،

وتأليفترجمةتمحيث.العربيةإلىوالهنديةأغارسيةوا

لاستقبالالمسلمينأهلمما،العلوموأغ!صاكتبمنأ!سيرا

الشعرأنشطةجانبوإلى،مصادرهأبلغفىاالإنسالىأغكرا

وفقهالأدبيوالتصنيفوالروايةاشسيرةأدببرز:اشنتر،

والتاريخوالفلسفةالدينيةأسلوموااضحوواوالمعاج!اطعةا

الطبيعيةوالعلوموالرياضياتوالفلكوالطبوالجضافيا

رفدالعباسيالعصرإنالقولويمكن.والموسيقىوالغناء

ماوهو.المعرفةمجالاتوشتىبالع!ومالإسلاميةالحضارة

انظر:.الغربىوالإنتاجالعالمىالفكرعلىلاحقاأثرهظهر

والمسلمين.العربعندالعلوم

أقدمحينكبرىحضاريةبنكبةالعباسيالعصرأصيب

فدخلتبغداد،مكتبةإحراقعلىهولاكواطغوأأغاغا

عصرالدارسينبعضعليهأطلقعصراالعربيةالحضارة

.الانحطاط

والثالثالسالغالقرنينبين.الإسلاميهالحضارةإشعاع

فيجعلتهمعالميةحضارةالمسلمونأقام،الميلاديينعشر

أسبانياحضارتهمجمعتوقد.الحضاريةالشعوبطليعة

منالقديمالعالمشعوبإلىالغربفيالشماليةوإفريقيا

وكان.الشرقفيالنهرينبينمابلادإلىسورياإلىمصر

ربطفيعجلتالتيهيالإسلامانتشارسرعةأنواضحا

المحركهوالإسلامكانهكذا.الإسلاميةالخلافةأجزاء

الصلة.هيالعربيةاللغةوكانت

الحضارةحققت.الإسلاميةالعربيةالحضارةإنجازات

فيالانجازاتمنالكثيرازدهارهافترةفىأ!ربيةاالإسلامية

الرياضياتمجالاتفىخصوصا،الختلفةا!عرفةميادين

والهندسة.والفيزياءوالجغرافياوالعمارةوالطبوالفلك

منج!أحد،الخوارزمياخترع.الرياضياتفي

وأخذت.العالمفيبفضلهالعلموانتشرالجبرعلم،المأمون
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ونظامالصفرمفهومالعربعنالرياضياتفىأوروبا

الرياضياتلعلمد!)الذيالعشريوالنظامالتقويم

أوسعاليومهيالتىالعربيةوالأرقام(الأمامإلىخطوات

جعفر.أبو،الخوارزميانظر:.العالمفيانتشاراالأرقام

الأسطرلابظهورالفلكعلمشسهد.الفلكعلمفي

الفجرأوقاتلتحديدالمسلمونالعلماءأوجدهالذيالعربي

الطولخطوطفاكتشفواطوروهثم،والصوموالمغرب

مرجعاذلكأصبححتىوالضوء،الصوتوسرعةوالعرض

الأرضدوراناكتشافمنالبيرونيوتمكن.الغربلعلماء

وترجم.قرونستةبعدجاليليوأثبتهماوهو،الشمسحول

مؤلفاتوالفزاريوالفرغانيالزرقالىالعربالفلكيون

بعدهممرجعاباتماإليهاوأضافواالفلكفىبطليموس

البيروني.انظر:.الغربيينللفلكيين

كانتالتيالشفاءفنونفيالعربتفوق.الطبفي

وكانت.النهرينبينماوبلادالقديمةمصرفيمعروفة

حتىللأوربيينمرجعاالطبفىالمتقدمةالرازيمؤلفات

ظلكما،الميلاديعشرالسادسالقرنمنمتأخروقت

نظرياتمنيتعلمونعشرالسالغالقرنحتىالأوروبيون

الطبإلىأشمارمنأولمميناابنوكان.الطبيةسيناابن

النفس.لعلمأساسابعدفيماأصبحماوهو،العقلي

والموادبالأعشابالتداويأمرأيضاالعربعندواشتهر

(...إلخالزهر،وماءجلابوعصيرومرثوم)منالطبيعية

الشرقإلىانتشرتومنهاصيدلياتهمبهاتزخرفكانت

أبوبكر،الرازيسينا،ابنانظر:فأوروبا.الأوسط

محمد.

فيتجسدمعمارياطرازاالمسلمونعرف.العمارةفي

البناء.فنفيهندسيةنماذجالغربيونعدهمماالمساجد،بناء

طولونابنوجامعدمشقجابمأنالغربعلماءويعترف

فىضخمةكاتدرائياتعدةلبناءأساساكاناالقاهرةفي

والأقوأسالماذنببناءكثيراالغربيالبناءفنتأثروقدأوروبا.

المعكوسةوالمنحنياتوالمثلثاتوالأطرافوالأهلةوالقناطر

عنالأوروبيونأخذهمما،والمكعباتالقبابوهندسة

الزخرفةلفنوكان.ودمشقوالقاهرةوالقدسمكةمساجد

تركهماخاصة،الأوروبيينعلىكبيرتأثيروالنقوشوالخط

فىالكبيروالجامعالحمراء)كقصرالأند!فيالعرب

(.قرطبة

علىكبيرتأثيرللعربكانوالجغرافيا.الملاحةفي

ومنالبحر،أسياد،الكنعانيينمنالعربأخذوقد.الغرب

وبرع.البوصلةتطويرعلىأعانهمما،المصريينقدامى

بابتكاراتهالميلاديعشرالثانىالقرنفيالإدريسي

حاويا،العالمفيأطلسأولوضعحيث،ومكتشفاته

قبل.منمعروفةتكنلملمناطقبعضها،خريطةسبعين

للأوروبيينمعينخيروتدويناتهبطوطةابنرحلاتوكانت

القرنوفييعرفونها.يكونوالمجغرافيةمناطقمعرفةعلى

مجاهلكشفمنالوزانحسنتمكنعشرالسادس

"ليونباسماعندهمويعرف،بذلكالغربلهويدينإفريقيا

كانالشهيرةجاماديفاسكورحلاتوفي".الإفريقي

فىالرئيسيالبحارهوماجدبنأحمدالعربىالملاح

بحارعلىيتكلكانكولمبوسكريستوفرإنويقال.القيادة

اكتشافإلىأدتالتيالبحريةحملتهتوجيهفىعربي

بطوطة.ابن؟الشريف،الإدريسيانظر:.أمريكا

بفنكذلكالعربواشتهر.والحدائقالجنائنفنفي

لابنالأندلسيةالفلاحةكتابباتوقد.والحدائقالجنائن

نحوفيهوصفلأنهالنباتعلمفىأوروبيامرجعاالعوام

وبالأرضبهاوالاعتناءزراعتهاطريقةوبيننبتةخمسمائة

يستفيدونطويللوقتالأوروبيونظلوكذلك.والتربة

الخضراواتحفظفنونفيالاندلسيينخاصةالعربمن

الوجهومساحيقالتجميلوموادوالأزهاروالفواكه

والحلي.والجواهروالتطيبوالعطور

،أخرىناحيةمن،الأوروبيونأفاد.الفيزياءعلومفي

من-والبصرياتالبصرحقلوتحديدا-الفيزياءعلومفي

يوسف،أبو،الكنديانظر:.الهيثموابنالكنديمؤلفات

على.أبوالهنتم،ابن

فيالعرببرع.والمنمنماتالدقيقةالحرفيا!في

والخزفالزجاجياتوفي،والمنمنماتالدقيقةالحرفيات

والأقمشةالحريروصباغةالألوانومزجوالبلوروالحفر

بعفهذهومازالتالحديد.وصقلوالدباغةوالجلود

)دمقس،الأصليأسمهاالغربفيتح!لوالحرفالخامات

ويردها(.محمديأزرق،مغربيةدباغة،دمشقيحرير

العربى.لأصلهاصراحةالغربيينبعض

والاتها،الموسيقىفيالعربطوروآلاتها.الموسيقىفي

آلاتاليومحتىزالتومامنها.الكثيرالغربفعرف

القربةمزمارالمزمار،،النايالزار،،الصلة1،)القيثارةعديدة

الموسيقيةللالاتغربيتطويرأنهاعلىمعروفة.(..إلخ

التىالعربيةالألحانمنالكثيرالأوروبيونأخذكما.العربية

.الملوكقصورفيالعربيةالقصائدغناءفىشائعةكانت

الفلسفةمصادرأهمالعربالمفكروننقل.الفلسفةفي

فاشتهروتطويرا،ترجمةالقديمةواليونانيةالمشرقية

والفارابيوأرلممطو،أفلاطونفلسفةبتطويرالكندي

وابن،العقليةبفلسفتهسيناوابن،الفاضلةالمدينةبفكرة

فياليومحتىلاتزالالتىالاجتماعيةبنظرياتهخلدون

الاجتماعيينالفلاسفةمنالكثيرينمؤلفاتأصل

بعدهعليهاأرتكزالتيبفلسفتهرشدابنوبرز.الغربيين

كبار.غربيونفلاسفة
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متأثرينالعربيالخطجماليةكذلكالغربيونأخذوقد

عربيةوعباراتكلماتدخلتلذلكنفسها،العربيةباللغة

فياليومحتىتزالولا،أوروبيةلغاتعدةإلىكثيرة

الأسبانية،،الفرنسية،)الإنجليزيةاللغاتهذهنسيج

بنحيمثلعربيةمؤلفاتأثرتوقد(.الألمانية،الإيطالية

،خلدونابنومفدمة،وليلةليلةوألف،طفيللابنيقظان

ابن؟يوسفأبو،الكنديانظر:.الغربىالفكرفي...إلخ

.خلدون

الحضارةإعلاءفىساهمواالمسلمينأننجدهكذا

العلومفىأعلامهمبفضلوتطورها،وتقدمهاالعالمية

مكتباتوفى.والموسيقىوالشعروالفلسفةوالتربيةوالفنون

للمنجزأتبالفضلتشهدالتيالوثائقآلافاليومالعالم

والفيزياءوالرياضياتالفلكحقولفيالإدمحلاميةالحضارية

والموسيقى،والعمارةوالجغرافياوالصيدلةوالطبوالكيمياء

والدهانوالورقالنسيجتصنيعفىتأثيرمنلهمكانوما

النباتيةوالزيوتوالنشاءوالسكروالشمعوالحبروالصابون

الميزانتطويرأواكتشاففىوكذلكوالبارود،والعطور

ا!وائيةواالمائيةوالطاحونةالمائيةواسماعةالعساعةورقاص

النقودوصكالمعادنسكبوأجهزةالفلكيةوالالات

بناءوكذلك،والجراحيةالطبيةوالأدواتالحربيةوالمعدات

والتبريدوالتدفئةالمياهوجرالمكشوفةوالقنواتالجسور

والتحصيناتالمراقبةوأبراجالعامةوالحماماتالريوأنظمة

والابتكاراتوالإنشاءاتالمنشاتمنوسوأها،العسكرية

للعرببفضلهااليومالغربيعترفالتىوالاكتشافات

وحضارتهم.

قدمتقدالإسلاميةالعربيةالحضارةتكونوبهذا

يستخدمهاالعالممايزالرئيمسيةإسهاماتالعالميةللحضمارة

وألابتكار.بالسبقللعرببهامدينا،اليوم

العربفتح.الأندلسفيالإسلاميةالحضارة

رمضانفيزيادبنطارقبقيادةالأندلسبلادالمسلمون

جيولقعلىأنتصرواأنبعدم(،171هـ-)29عام

منقرونثمانيةحكمتإسلاميةدولةوأمسموا،القوط

الثامنالقرننهايةحتىالأولالقرننهايةمنتمتد،الزمان

الثامنالقرنمنللفترةالموافقهـ(،897-)29الهجري

-171)الميلاديعشرالخامسالقرننهايةحتى

أم(.294

شجعواالذينولاتهاعهدفيالأند!،أدتوقد

الحضارةنقلفىمهمادوراالعلماء،حقوقورعواالعلم

بلادفقامت،المغربإلىالمشرقمنالإسلاميةالعربية

منحولهامامضيئةوالمعرفةالفكرمشاعلبحملالأندلس

النهضة،بعصرعرفمايبدأأنقبل،وتخلفهالغربظلام

فكريوظلامجهلفىقبلهتعيشأوروباكانتالذي

وروحمط.

بالأندلسالإسلاميةالعربيةالحضارةتميزتوقد

الإسلامي.الدينوهى:العقيدة-أ:أه!هاعدةبمقومات

العربية.اللغةوهو:اللسان-ب

وأسبقتهاالتىالحضاراتكلعناختلفتثمومن

بهذينتحلقفهي،عربيةإسلاميةهويتهاإنإذبها،لحقت

وهى-.أخرىحضارةفيهماتشاركهالااللذينالحناحين

العربياللسانفصاحةمعوعزتهالإسلامقيمتحمل-بعد

وبيانه.

وإيجاباسلبا-كبيرادوراالسياسيالأندلستاريخأدى

تقلصهافيأوونموها،الحضارةهذهازدهارفىسواء-

مختلفةتطوراتالأندلسيةالحضارةوعرفت.وانكماشها

ونضجهاقوتهاذروةإلىبهاوصلت،والضعف!القوةمن

الرحمنعبدالخليفةحكمأيامموية11الخلافةعهدفى

الحكموأبنهم(،169-219هـ،035هـ-003)الناصر

م(.769-169هـ،366هـ-035)

كابنكباراشمعراءالعصرهذافىالانداصعرفت

القوطية،وابنكالرازيمؤرخيهاوكبارهانئوابنعبدربه

وظهرتالفريد،كالعقدالموسوعىالتأليففنعرفتكما

كما.مسرةابنيدعلىالفلسفيةالمؤلفاتالعصرهذافى

والرياضياتالفلكمجالفيالعلميةالدراساتح!يت

بالدراساتالاهتماممنشأناأقلكانوإنطيبباهتمام

فظهر،والشرعيةالدينيةبالعلومالاهتماموبلغ.الأدبية

بلغتهماولعلالأعلاإ.منومفسرونوفقهاءمحدثون

تلكعلىدليلايعدوغنىثرأءمنالناصرالخليفةمكتبة

هذافىالأندلسعاشمتهاالتيالشاملةالحضاريةالنهضة

العصر.

إلىالأندلسانقسصت،الأمويةالخلافةانهارتولما

ساطعةوالفكرالأدبشمسوظلت،وطوائفإمارات

الفترةهذهفيالأندلصروعرفت.الدولهذهتطاحنرغم

فقدوشعرائها.وأدبائهامفكريهاأعظممنطائفةالمضطربة

الفكررجالمنوأمرائهاالطوائفحكامأكثركان

بتشجيعهمالثقافيةالحركةحظيتثمومن،والأدب

بنالمعتمدالشاعرأشمبيلياحاكمأشوهممنلها.وحفزهم

صمادحبنالمعتصمثم،المتوكلوابنهالمظفروكذلكعباد

كما.سرقسطةفيهودبنيمنوالمؤتمنوالمقتدرألمريةأمير

مؤرخحيانوابنهـ(456)تحزمابنالعالمالفقيهبرز

والشعراءالشعردرةزيدونوابنهـ(946)تالأندلس

.كثيرونهؤلاءوغيرهـ(964)ت

يوسفبقيادةالأندلسعلىالمرابطوناستولىوعندما

أم(،641-9901هـ،145-4)39تاشفينابن
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المعرفة.مجالاتمختلففياللامعةالأسماءبعضتألقت

الازدهاردرجاتأعلىالعصرهذافىالأندلسووصلت

يقولكماكانوافقد.والحضاريوالفكريالأدبى

الأوروبىالشعبلم!همربيرا:جوليانالأسبانيالمستشرق

صنوفها،بشتىالفنونعندهازدهرتالذيالوحيد

نهضتوحينماعطما.ازدهاراوغيرهاوالفلسفةوالاداب

القرنينفيوالأدبيةوالعلميةوالفنيةالفلسفيةنهضتهاأوروبا

منالأندلسكانتالميلاديينعشروالثالثعشرالثاني

والطبوالفلكالفلسفةفيتأثيراأوروباشعوبأكبر

الملاحم.وشعروالقصص

ت)ماج!ابنالفيلسوفالعصرهذاأعلامومن

العقيانقلائدصاحبخاقانبنوالفتحهـ(؟523

الذخيرةصاحبهـ(425)تبساموابنهـ(بم53ه)ت

القاسمأبوكانالطبمجالوفي.الجزيرةأهلمحاسنفي

ينكر.لاعلماهـ(516)تالقرطبيعباسبنخلف

هـ،541-668)للأندلسحكاماالموحدونحلولما

بقوةوالعلومالفنونحركةانطلقتام(،-926ا461

،والعمرانوالبناءوالبحثالتأليفمجالاتفيأكبر

المدنمختلففيالعلميةالدورعهدهمعلىفازدهرت

ومرسيةوغرناطةوبلنسيةوأشبيلياقرطبةفيالأندلسية

.والفنونالعلوممختلففيالتأليفونشط

صاحبطفيلابنالعصرلهذااللامعةالأسماءمن

رشدابنوالفيلسوفهـ(؟571)تيقظانبنحىرسالة

الصلة-كتابصاحببشكوالوابنهـ(،495)ت

.كثيرونوغيرهمهـ(،578)ت

بالأند!أمرهموضعفالموحدينشأناضمحلولما

دامأنبعد.الهجريالمسالغالقرنأوائلفىوالمغرب

الأندلسيةالدولةانحصرتسنةوثلاثينمائةنحوملكهم

هيصغيرةمملكةفيالغربىالجنوبيالركنفيمنزوية

هـ،897-)668الأحمربنيحكمتحتغرناطة

العلومبنصرةعصرهمامتازالذينام(9261-593

ومفكرونوكتابشعراءالعصرهذافىنبغوقد.والاداب

السياسيةالأحوالسوءمنالرغمعلىكبار،ومؤرخون

استقرارها.وعدم

البيطارابنالمشهوروالطبيبالنباتيالعالمهؤلاءومن

مصرإلىثمالمغربإلىالأندلسمنرحلالذيالمالقي

المتصوفةوشيخهـ،466سنةبدمشقوتوفي،والشام

المشرقإلىنزحالذيعربيبنالدينمحىبالأندلس

الأبارابنقالالفترةهذهوعنهـ،638سنةبالشاموتوفي

بلنسيه:سقوطفىالمشهورةالمرثيةصاحبالقضاعي

أندلسااللهخيلبخيلكأدرك

درسامنجاتهاإلىالطريقإن

هـ،965سنةبهاوتوفيتون!رإلىهاجروقد

حليفيالمغربصاحبالأندلسيسعيدابنوكذلك

هذاهـ.673سنةبهاوتوفىدمشقإلىرحلوقدالمغرب

الحطيببنالدينلسانالعصروزيرعنفضلا

ت)الاجتماععلممؤسسخلدونوابنهـ(،776)ت

هـ(.808

الصليبيالمدوصل،ام593هـ-897عاموبحلول

أوروبا.فيللإسلاممعقلآخروانهدغرناطةوسقطتمداه

الحضارةشملت.الأندلسيةالحضارةمجالات

بصماتهاتركتمتعددةمجالاتالأندلسفيالإسلامية

الحركةهذهثمارمنوكانحولها.منوالأحياءالحياةعلى

فىليسللحضارةعاصمةإلى-حقا-قرطبةتحولتأن

قاطبة.المغربفىولكنوحدهاأسبانيا

000.02تجاوزتقرطبةقصورأنالمؤرخونيذكر

حماماتهاوأنمسجد،009تجاوزتمساجدهاوأنقصر،

والهندسةللطبمدارسبهاوكانت.حمام007تجاوزت

الكيمياءومعاملالمستشفياتوانشئت.والفنونوالعلوم

للفكرشامخةمنارةقرطبةجامعةوكانت.الفلكومراصد

الإسلاميةالعربيةالحضارةهذهلواءوحاملةوالثقافة

الشاملة.

المجالاتفيالحضارةهذهأوجهنتعرفأنويمكن

الاتية:

بناءفىوالمعمارالبناءفنيتجلى.والعمرانالبناء

التىالزهراءمدينةمثل-المدنوازدهاروالقصورالمساجد،

والنوافيرالحدائقمنفيهاوما-الناصرعبدالرحمنبناها

بلغهلماوالمثالالأنموذجفكانت.والخاصةالعامةوالحمامات

الإسلامية.العربيةللحضارةوالعمرانالبناءفن

مرعلىالأندلسحكاماهتم.واللغويالأدبيالمجال

الأدباءواستقطوا،والادابالعلومبرعايةالعصور

لإبداعهم،المناسبالطبالمناخلهمووفرواوالمفكرين

أعمالأأنتجواوالأدباءوالعلماءالشعراءمنطائفةفظهرت

الشعرفنفازدهر،المعرفةمجالاتمختلففيمتألقة

والمعاجموالنحواللغةعلومفيوالتأليفالأدبيةوالرسائل

والتراجم.والطقات

مهمامقوماالإسلامكانلما.والشرعيالدينىالمجال

جزءابعلومهالاهتمامكانفقدالحضارةهذهمقوماتمن

التيالمؤلفاتمنوفيرعددالأندد!ر.فظهرشخصيةمن

فيالشريفوبالحديث،وعلومهالكريمبالقرانعنيت

الفقهمجالفيالمنوعةوبالدراسات،وشروحهرواشه

.الأديانوتاريخوالفلسفةوالعقيدة

فيخاصة،الطبعلمازدهر.التطيقيةالعلوممجال

والثانيعشر)الحاديالهجريينوالسادسالخامسالقرنين
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وتحضيرالجراحةفيالأندلسأطباءوبرع-(الميلاديينعشر

المؤلفاتعشراتووضعت،المستشفياتوانشئتالعقاقير،

سنةالمتوفىللكتانيالمفردةالأدويهكتابمثلالطبية

المتوفىللزهراويالتأليفعنعجزلمنوالتعريفهـ،024

هـ.304سنة

يدعلىظهرتالتىالمدرسةفتعد،الرياضياتعلمأما

أولىهـمن493سنةالمتوفىالمجريطيمسلمةالفلكي

خدمةبعدهمنتلاميذهأدىوقد،الأندلسفىمدارسه

العلم.لهذاجليلة

وأبوهـ()433برغوثابنظهرالفلكميدانوفي

وغيرهما.القرطبىالزرقالييحىبنإبراهيم

الأندلسفىالإسلاميةاالعربيةالحضارةمرتوهكذا

تواترتالتىالسياسيةللعصورتبعامختلفةوأطواربمرأحل

هذهأنهوالشكيقبللاالذيلكن،الأندلسعلى

استطاعت،إسلاميةعربيةلعقليةنتاجاكانتالحضارة

التىالأنماطوتلكفكرهابينتزاوجأنواقتداربوعي

قبا!)الأسبانية(الأيبيريةالجزيرةلثسبهفىسائدةكانت

تأثيراوالأشدالأقوىفكانت،الإسلامىالعربىالفتح

حتىسواهاعماالناسفانصرف.واللغةالعقيدةبفضل

،النصارىبيناللاتينيةضياعمنالقسيسونشكا

باللغةالمسلم!!كتاباتإضجلدتهمابنيوانصراف

العربية.

إلىالأندلستنسمتهالذيالحضاريالمناخأدىلقد

وافتتحتالمدارسفشيدتوالفكر،العلمبجوانبالعناية

قادرينالناسمعظمأصبححتىالكتبوأقتنيت،المكتبات

وأرتقتوالفنونالادابفازدهرت،والقراءةالكتابةعلى

أصيل.إسلاميبفنالمباني

فيالإسلاميةالحفارةحولالتاليةالموسعةالمقالةفي

التيالافاقحولالتفاصيلمنمزيداالقارئيجدالأندلس

علىالإنسانيةتاريخفيالحضاريةالحقبةتلكبهااتسمت

بحضارةتتعلرتأنالأممنلكثيرسمحالذيالنحو

العربية.بلغتهوتغتنىالإسلام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإسلاميةوالسقودالعملاتالإسلاميةالآثار

العودلإسلاما

الإسلاميةالفلسعةالأندلس!يالإسلاميةالحضارة

العربىالتشكيلىالفىالقديمةالحضارة

الإسلاميةالفمونالعردىالخط

الحمراءقصرالعربعندوالمحتالرسم

المدينةتاريخ،العالم

العرليةالموسيقىوالمسلمينالعر!عندالعلوم

ال!سلاميةالعمارة

الموضوعصرعنا

الحفاراتتتطوركيف-أ

وتنهارالحفاراتتقوملماذا-2

العربيةالإسلامةالحف!ارة-3

العريةالحضارة-أ

.الإسلامحصارةأسس!

الاسلامية.العربيةالحضارةعصور-ح

الإسلامية.العريةالحضارةابحازات-د

الأندلسفيالإسلاميةالحصارةهـ-

أسئلة

حصارة؟حطمةمفهرءما-أ

وأين؟الأولىالحضاراتمطالعلدأتمتى-2

الإسلامية؟الحضارةلر!خكادكيرو-3

الحضارةلانطلاتتاريحيةمحطةالإملامكانلادا-4

الإسلامية؟

الإسلامية؟الحضارةعصورمنعصركلخصائصرما-5

الإسلاميةالعرليةالحصارةفيهابرزتالتيالحقولأبرزما-6

العالمية؟للحضارةإرتهاوأعطت

العال!.فيالعلمرجهعيرتالرياضياتلينظرياتالعر!قذم-7

ماهي؟

الحضارةفيالوزانوحسنماجدبنرأحمدالإدريسىدورما-8

أ!المية؟ا

تكندم.الأندلسفيالإسلاميةالحضارة

المشرقفيكانتكماالأندأصافىالإسلاميةالفتوح

وعقيدةلغةبينهمالمترابطينالعربمنبجحافلمتدفقة

الصحابةمنفاتحينقيادةتحتالإسلاميةبالرسالةوإيمانا

مختلفةشعوبمنمؤلفةالفتوحكانتبل،والتابعين

فقد،بينهمالداخليةالصراعاتشغلتهم،والعاداتاللغات

والحجازيةوالشاميةواليمنيةالقيسيةبينالخلافتأجج

فرقتهمالذينالبربروبينوبينهموالفارسيين،العربوبين

!حكماوالزناتيين.الصنهـاجيينبينالقبائليةالخلافات

أربعةعليهاتعاقبحتىالأندلسولايةعلىالفاتحينصراع

لكلوالبمعدلسنةوأربعينخمصرفيوالياوعشرون

تدفقحتى،السيوفوتغمديتم،الفتحكادوما

ألفوالماأفواجاالإسلامدينفىيدخلونالأسبانيونالسكان

فيولما،الأخلاقوسموالمعاملةحسنمنالفاتحينمن

ظروفهمتحسينعلىساعدتهمسماحةمنالإسلام

بالمصاهرةالتوددإلىفسارعواوالاقتصاديةألاجتماعية

والمساكنة.

مرسي(قريش)صقرالداخلعبدالرحمنويعتبر

الأسسوواضع،الاندلسفىالمتساكنينبينالتلاحم

غلواءمنحدفقدفيها.الإسلاميةللحضارةالأولى
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الفقهيةالمذاهبمعوتسامحالثوراتوأخمدالصراعات

وأوزاعيةوشافعيةمالكيةمنالأندلسإلىوصلتالتي

788-أهـ،08-ا)72هشامخلفهجاءإذاحتى

بينفانتشر،مالكمذهباتباعمنالقضاةاختارم(697

بنالحكمجاءفلما،بهالالتزامفيالفقهاءوشددالناس

فيوجدم(97182-6هـ،602-081)هشام

فتنةفكانت،حكمهضديثورونجعلهمماالفقهاءتشدد

الربضوهيجطليطلةفىالحفرةووقعةبقرطبةالنصارى

بحدوالثوراتالانتفاضاتهذهفأخمد.قرطبةفي

الأندلسفيالإسلاميةالحضارةبناءفىواستمر.السيف

.والتعاونوالتسامحبالتفتحمطبوعة

عقيدةمنالشريعةتضمنتهوماالإسلاميةالثقافةإن

بلاغيةمعرفةمنلغتهاتستلزمهوما،وسلوكومعاملة

فيوما،موسيقيجرسمنكلماتهافيوما،ولغوية

تشريعاتومنالمعاملاتحسنمنالإسلامىالسلوك

هياممنالبربريةالأعراففيوما،وأحكاموقوانين

الأ!مبانورثهاالتيالمعماريةالفنونإلىإضافة،بالحرية

والقناطر،والأبرأجوالقصورالكناشبناءفيالرومانعن

رقةمنذلكعلىالجددالمسلمونالفاتحونأضفاهماثم

منجلبوهوما،والزخرفةالخطوجمالالشامىالفن

فنونمنالرومانعننقلوهوما،والفرسالرومريايق

قاعدةطبعذلككل،والحربيةالبحريةالصناعات

أصولواستقرتجديد.بطايعالأندلسيةالحضارة

الأوسط،عبدالرحمنعهدفيالإسلاميةالحضارة

بنيحيىيدعلىالمالكىالمذهبإلىالأندلسفخلصت

زوجةيدعلىالحضارةبلورةفىالمرأةوشاركتيحيى

بدخولالحضاريالذوقوارتقى،طروبالأميرةالخليفة

المالكىالمذهبأنذلك،الأندلسإلىزريابالمغني

ألاجتماعيةالحياةاستقرارعلىساعدالمحافظ

وكان،والفنيالأدبىبالذوقسماوزرياب،والاقتصادية

فىوإسهامهاالأندلعسيةالمرأةحياةفىأثرطروبللأميرة

الثلاثةالعناصروباجتماع،الجديدةالحياةمرافقبناء

وتتعالى.لتسموالأندلعسفيالإسلاميةالحضارةتهيأت

المساجدفيالبناءفنونوتطورتالعمرانفاستبحر

الجصعلىوالنقشالريوهندسةوالمارستاناتوالقصور

فساد.المنازلورياشالوراقةوإتقانوالنحاسوالخشب

الحدائقوهندسةالفلاحةوازدهرتالعيع!وطابالرخاء

الحضاريةالحياةعلىذلكأثروانعكسالزهور.وتنميق

وبرزالعلموانتشرالمعرفةفتقدمتالأند!.فيوالثقافية

وأصولهوالفقهوالحديثوالقراءاتالتفسيرفيعلماء

مما،والتصوفوالفلكوالحكمةوالطبوالأدبواللغة

تقصيه.يعسر

الحكمنظام

بالخلائفالأندلسفيأميةبنيخلفاءتسمى.الخليفة

وكان،الإسلاميالعالموحدةعلىإبقاءالخلفاءبدل

هـ،631سنةالخليفةلقباتخذالناصرعبدالرحمن

ملوكعهدإلىبالأندلساللقبهذاوامشمرم،929

بذي423سنةالنونذيبنالظافرتلقبحيثالطوائف

الخليفةبهلقبهالذيالوزارتينذيلقبعلىليعلوالرئاستين

كما،إقامتهودارالخليفةمركزالعاصمةوكانتالأموي

العاصمةعنإداريامستقلةالأندلسيةوالكورالمدنكانت

لأن،المركزيالنظامعلىالأندلسيونيحرصلمإذ،قرطبة

الولاةكانولذلك،الإداريالتركيزمعتتنافىالبلادطبيعة

التصرفوحريةالمحليالنفوذمنكبيرقسطلهموالقواد

اللامركزية.بنظامعملا

الأندلسفيالخلفاءمجلسفيالمعروفةالمناصبومن

العربيابنتولاهوقدالشورىشيخمنصبوالمغرب

وهو،اللمتونيبكرأبيابنإشبيليةأميرلدىالمعافري

رجالاتمنالختارةالصفوةإلاإليهيرقىلاعالمنصب

يلقبولهذاالوزراء،مصاففييجعلهمالفقهوأئمةالفكر

عبدالغفور.لابنالكلامصنعةفيجاءكمابالوزيرصاحبه

أعضاؤهاكانالقضاءلشورىدارقرطبةفىأنشئتوقد

ماوكثيراالأحكامتقريرفيإليهميرجعالعلماء،جلةمن

وأمشاوراكانفلائاأنالأندلسعلماءتراجمفىيذكر

فأبى.الشورىإلىفلانطلب

وقدالرعيةبأحوالمهتمينالغالبفيالخلفاءوكان

امرأةبهاستغاثتفقدبذلكالخلفاءأشمهرمنالحكمكان

بقصةيذكربمالإنقاذهافسارعبمظالمها،صرختمسلمة

ص5جالطيبنفحفيوردكما،عموريةفىالمعتصعم

الطيب.نفحانظر:5610

أميةبنىعصرفيالوزارةخطةكانت.الوزارةخطة

،والمشاورةللإعانةالخليفةيعينهمجماعةتنتظمبايلأندلس

ويسميهانبههمبينهممنوينتخببالمجالسةويخصهم

الوزاريةالوظائفوكانتالوزراء،رئيسوهوالحاجب

يلقبالملكعنينوبالذيوكان،متوارثةتكونتكاد

ولقب،السيفووزارةالقلموزارةأيالوزارتينبذي

.الأمويالناصرعبدالرحمنعهدفيشهيدابنبذلك

لقبعلىليعلوالرئاسفنبذيالنونذيبنالظافرولقب

الخليفةبعدالثانيةالسلطةهووالحاجبالوزأرتين.ذي

الوصايةويتولى،غيبتهفيالملكعنوينوب،بالحكميستأثر

ملوكبعضكانولهذايكبر،أنإلىالعهدولايةعلى

اسملطةحصرمنفراراالحاجبدونالمملكةيبقيالأندلسا

يختصالحاجبووظيفةالناصر.فعلكماالحاجبيدفى
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وأعرفهمالمترسلينأبرزمنلهاالمتوليوكان،المثقفونبها

الأشغالصاحبلهيقالكاتبوبجانبهالخطاببأساليب

وصاحب(الأزمة)ديوانالماليةلديوانيقالكما،الخراجية

اتباعاوأكثر،الحكانةعظيمالأندلسفىالخراجيةالأشغال

تأثلتفإذاوالنظار،بالشهودمضبوطةوأعمالهوأصحابا،

أشبهالأندلسفىالوزارةوخطةوصودر،نكب،حالته

كانماعكس،الوزاراتتتعددحيثالحديثةالوزارةبنظم

وأالخليفةيعينحيثالقديمةوأوروباالمشرقفيمألوفا

وزيرين.أوواحداوزيرااسث

الإسلاميةالخلافةفىمعروفةتكنلمالحجابةإن

،الحاجاتذويمدافعةمنعمنالشريعةفيلماالأولى

ا!لابهاوعندالسلكبدائعفيالأزرقابويقولكما

وفي.بالحاجبسمىخاصاموظفاالخليفةاتخذملكا

يحجبالذيهوالحاجبكان،والعباسيينالعلوييندولة

عهدهفيإنهاخلدونابنويقول،العامةعنالخليفة

اختصالأندلسوفى.بالنائبمصرفيتسمىكانت

ولمعامر،أبىبنكالمنصورحاجبالخليفةدونبالسلطة

المرابطينعهدفىولاالعبديين،دولةفىمعروفةتكن

وكانالوأد.عبدوبنيكالمرينيينزناتةودولوالموحدين

إلايولونهافلاالحجابةوظيفةخطورةيستشعرونالخلفاء

جهللمقريالطيبنفحفيوجاء.أنظارهمفيللثقة

الولاياتلملمعبدالحقبنيعقوبيوسفأبيقولة462ص

والقصبةالحجابة،اختياريعلىوقفتهاثلاثست

والإمامةالقضاء،إليكمموكولةوثلاث،والشرطة

بالحكميستبدقدالحاجبلأنوذلك،والحسبة

الناسعنالخليفةتحمىفهى،الدولةنهايةوبالأخصفى

المنصب.هذاالحاجبويستغل

أعظمبالأندلسالقضاءخطةوتعتبر.القضاءخطة

وقاضي.الدينبأمورلتعلقهاوالعامةالخاصةعندالخطط

ويلاحظ.الجماعةوقاضىالقضاةقاضىلهيقالالقضاة

وقاضيالمشرقفىالقضاةقاضىمنصببينفرق

القاهرةأوبغدادفيالقضاةفقاضى،الأندلسفيالجماعة

الأقاليمفىالقضاةمنسواهومن،المملكةقاضىهو

وعزلأ،تعييئافيهمالمتصرففهو،عنهنوابوالأمصار

قاضىأوبالقاضيعداهومن،القضاةبقاضييلقبلهذا

قاضىفهوالأندلسفىالجماعةقاضىأماكذا.بلد

التىالإسلاميةالجماعةيعنىوالجماعة.قرطبةالعاصمة

علىقاصرةكانتوسلطته.قرطبةالعاصمةفياستقرت

القضاةبقيةعلىسلطةلهيكنولمفقط،ونواحيهاقرطبة

بأنفسهممستقلونفهمالأخرىالأندلسيةالمدنفي

للعاصمةقاضياكونهبحكمعنهميمتازوهونوابا،وليسوا

الجمعةأيامفىللمصلينوإماماللخيفةومستشارا

المسددخطةظهرتالقضاءلخطةوتبسيطاوالأعياد.

البسيطة.المنازعاتلفكصغيرةقضائيةخطةوهى

فيويفصلينظرالشرطةوصاحب.الشرطةخطة

فيالأمنبحفظيتعلقماوكلوالمدنيةالسياسيةالجرائم

فيتدخللاالتيوالخالفاتالجناياتقاضىفهوالبلاد،

الشريعةبأحكامأحكامهاتتقيدلأنهاالقاضىاختصاص

السياسةبابمنرؤي"لموقدخلدونابنويقولحرفيا،

يدفيووضعها،المدنيةاسملطةهذهعنالقاضيتنزيه

الخاصةوعظماءالقادةكبارمنعادةيكونآخرشخص

يطوفونالذينالعسسإمرتهوتحت.لملمالشرطةصاحبوهو

لهاكانتالمدينةلأنبالدرابين،ويعرفونللحراسةبالليل

وكانالدرابين،بواسطةالليلأولفىتغلقوأبوابدروب

لمنالقتلوله،وسراجوسلاحكلبمعهمنهماواحدك!!

منوكثيرالخمر،وشربالزناعلىويحدالحدعليهوجب

إليه.راجعانشرعيةالأمور

وكانت،القاضىرضاعليهاتقررعادةتلكصارت

اهتمولذلك.ذلكمنعنهموأتقىأوقرالقاضىخطة

الأنسبالصالحواختيارالقاضىبوظيفةالأندلصرخلفاء

المنصب.لهذا

الذيالخصمإن(.الاستئناف)حقالمظالمخطة

آخرقاضأماميتظلمأنيستطع،القاضىحكملايرضيه

فإذا،ثانيةمرةالقضيةفيينظرالذيالرد،صاحبيسمى

كىللسلطانرفعهاأوللقاضى،ردهامظلمةفيهاوجد

كانالذيالمشورةمجلساستشارةبعدحكمهفيهايصدر

فيإلاموجودةتكنلمالردوولايةالفتيا،قضاةيضم

الإسلامية.البلادمنكثيرفيولاتعرفوالأندلسالمغرب

فاختاروا،بالحسبةالأندلسيوناهتم.المحتسبخطة

فلذلكوالاجتماعوالاقتصادبالشريعةالملمينمنالمحتسب

فيالتجولومهمتهالقضاةمنيعتبرالحسبةصاحبكان

منللتحققميزاناأحدهموبيدأعوانهوبجانبهالأسواق

مهمتهامنأنكما،الخبازةوبالأخصالبضاعةوزنسلامة

الأسواقفىالمتسكعينومطاردةالعامالأمنعلىالحفاظ

حشمةمنبهيلزموما،المجتمعآدابعلىكذلكوالحفاظ

والحماماتالشوارعونظافة،والرجالالنساءملابسفى

البائعلايزيدحتىالأسعارتحديدمسؤولياتهومن.والمدارس

والدباغةالخرازةصناعةفيالغشاشينوملاحقة،الثمنفى

غشواإذاومعاملهمدكاكينهمبإقفالومعاقبتهموالخياطة

وخرازجزارمنالبائعينإلزاممسؤولياتهومنالزبناء،

المحتسبوكان،البضاعةبأثمانالتعريفةبكتابةوصواف

تقصيراوجدفإنلمتابعتهمالسوقخونةلمعرفةعيونهيدس

فيوالتجريسالضرببعدشبلمفإن،المذنبعاتب

البلد.مننفىالأسواق
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تتدارسكمايتدارسونهاوقوانينأوضاعوللمحتسبين

لمحاربةمناسبايراهلمابالتعزيرالمحتسبويحكم،الفقهأحكام

العامة.الادابعنوالخروجالمنكرات

تقريبا،الجمعةيومالمدينةفيتعطلالأسواقوكانت

يطوفحيثالليلفىوتقفلالصلاةوقتوبالأخص

بهاللسكانإلاالأزقةأبوابتفتحولا،بالمدينةالعسس

الأمن.علىحفاظا

فىكماالقصورببناءالمغاربةيهتملمالقمور.

فيالختصينوقلةبالبداوةعهدهملقربالأندلمس،

عطمةقصوربهاكانتالتىكالأندلمسالعمارة

بنائهافىشاركقرطبةفىوالمؤنسوالزهراءكالزاهرة

واللإسكندريةودمشقوالقسطنطنيةبغدادمنمعماريون

الابتكاراتروائعفيهارائعةفخمةالقصورهاتهوكانت

فيالسابحةالزجاجيةوكالقبةالمتوهجالزئبقكصهاريج

وقصر،بسرقسطةالسرورودارطليطلةقصرفىالبحيرة

البرونزيالديكإلىنسبةالديكبيتبهالذيغرناطة

معويدورودرفتهسيفهيحملجنديتمثالعليهالذي

المنصورقصرفوقكانالذيالتمثاليشبهوهوالريح

ببغداد.

علىبالأوقاففائقةعنايةللأندلسيين.الأوقماف

الدينية،والمنشآتعموما،البروأعمالوالمساكينالفقراء

الدينيةوالمدارسالمساجدعلىوالدورالضياعحبسوافقد

والخزائنالمساجدوتجهيزوالإقامةوالادابالعلموكراسي

بالأمراضسواءالمرضىلعلاجوالمارممتاناتالعلمية

لشراءأموالأالأوقافعلىرصدواكما،العقليةأوالجسمية

الوثائقكتابفىوجاء،واليتامىللفقراءالعيدأضحيات

لوثيقةذكرهـ(33993-0)العطارلابنوالسجلات

وتحبيسالسيوفوتحبيسالجهادعلىووقفهالفرلرتحبيس

إضافةزفافهاحفلةفىالفقيرةالعروسلتستعملهاالأواني

نفسه.للغرضوالثيابالحلىإلى

الدينيةالمرجعية

نهج(.المالكي)المذهبللدولةالرسميالمذهب

فيالمالكىبالمذهبالتمسمكسياسةالإسلامىالغرب

المغربأهلإنقيلحتى،والدنيويةالدينيةقضاياه

بنمالكوموطأاللهكتابسوىلايعرفونوالأندلعس

وضعمعيتفقالذيالمذهبهذاأنولاشكأنس

إسلامية،كثغوروالحربىالجغرافيوالأندلمي!المغرب

أهلوكان،المذهبيةوالخلافاتالفقشرورالبلادجنب

إمامالأوزاعىالإماممذهبعلىالفتحلأولالأندل!س

فتحفىالطولىاليدلهمكانتالذينالشامأهل

إلىالأوزاعيمذهبعلىالأندلسميونوبقىالأندل!س،

أيامهفيرحلالذيالداخلعبدالرحمنبنهشامعهد

بشطبونالمعروفاللخمىزيادبنعبدالرحمنبنزياد

رحلتكماا!لوطأكتابهمالكعنوسمع،الشرقإلى

بنوسعيدديناربنكعيسىالشرقإلىأخرىجماعة

إليهاادخلواالأندلسإلىرجعوافلماوغيرهمهند،أبي

يعتبرالذيشطبونذلكفيرائدهموكانمالكمذهب

ايلإمامإنوقيل،الأندلسإلىمالكموطأأدخلمنأول

سيرةعنالأندلسيينالحجاجبعضسألاللهرحمهمالكا

بنهشامالإمامسيرةلهفوصفواالأندلعس،ملك

عنراضغيرمالكوكان،عليهلهوأثنواعبدالرحمن

جعفرأبوتعدىأنبعدولاسيما،العباسبنىسيرة

الإمامفقال،والإهانةبالحبسالمدينةعلويةعلىالمنصور

بمثلحرمنايزينأناللهنسأل:للأندلسيينمالك

منعلممامع،هشامالأميرإلىالخبرفوصل،ملككم

لكن،مذهبهعلىالناسفحمل،وورعهمالكمكانة

بعواملتأثرأنيلبثلمالأندلسفىالمالكيالمذهب

نأذلكفمن،أحكامهبعضفخالفواالمحليةالبيئة

بمذهبتأثرواالمالكيالمذهباعتناقهمرغمالأندلسيين

سعدبنيالليثالمصريوالإمامهـ(571)تالأوزاعي

الاحكامبعض!فىمالكمذهبوخالفواهـ(175)ت

هـ(8)القرنالمالقيالنباهيالحسينأبويقولذلكوفى

والفتياصالقضاءيستحقفيمنالعلياالمرتبةكتابهفى

فيهاالأندلسأهلخالفالتيالمسائلومن:"941

أجازواأنهم،المثالسبيلعلىأنسبنمالكمذهب

علىالإيجاز)أيمنهايخرجممابالجزءالأرضكراء

وقد".الأوزاعىمذهبوهوفقطمنهاالمزروعالجزء

الأولعبدالرحمنابتدأهتقليداالاندل!سحكامتابع

صاحبسلامبنصعصعةالفقيهأمرحين)الداخل(

قرطبةجامعصحنبغرسهـ(291)تبالجامعالصلاة

مساجدفىوانتشرتالعادةهذهواستمرتبالأشجار

فيوالنارنجالليمونأشجارنجدحيثوالمغربالأندلس

نصوصوبجانب.وغيرهبقرطبةالأمويالمسجدصحن

بهجرىماإلىالقضاةاحتكمالمالكىالمذهبفقهاء

المالكيالمذهبخلافعلىوالمغربالأندل!سفىالعمل

،للضرورةإلاالرأيإلىولايلجأون،الأصوليةوقواعده

للمجموعضررعنهينتجأنهرأواإذاعنهيستغنونوقد

.بالاستصلاحالاستثناءهذاويسمى

فقهاءيدعلىوالمغربالأندلسفيالظاهريةوعرفت

باشروابنكالحوديحزمابنالإماماتباعالحزمية

المالكيالمذهبأصحابمنالحزميةخصومأما،والتجيبي

وقدواليابوريالعربيابنأبوبكرفمنهمالاكثريةوهم

الدولةفىانصارهوقدمواحزمابنمذهبالموحدونشجع
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وأبيوسلاسبةثموقرطبةأشبيليةقاضيحوطابنكالفقيه

وخفتضعفحزمابنمذهبولكن.الناسسيدبنبكر

يدعلىإحياؤهوقعحيثأظروفابعضفىإلاصوته

الأندلسيمحمدأطهعبدأواىتمصرفىوالشعرانىالمقريزي

.السعديالغالبعبداللهأيامفيمراكشنزيل

الماليةالموارد

ا!شر:عةأضرائ!اعلىالاقتصاديةالدولةمواردتقوم

أشكاةوأموالاشراعيةالأراضىمنتجبىالتىكالأموال

الأعشار،اأواحشوروالهوارثلالمنوالمواريثوالجزية

إلىببضائعهميفدونالذينالتجارمنيجبىماوهي

فرضتضريبةثمقيمتهاعشرفيدفعونالأندلسيةالموانئي

ترميممنهاالغرضوكانالمرابطينعهدفيالاندلسفي

بسدادهاويقومالرئيسيةبالمدنالمحيطةوالأسوارالحصون

بها.المنتفعةالمدنهذهأه!!

تسمىف!صانتذلكعلىالزائدةالضرائبوأما

عننشأتإضافيةضرائبفهى،المغارمأوبالمكوس

فرضها،إلىأسةالدرتاضص!إمعينةوظروفحاجات

اطاكطأطخا!اهذاحصيلةومنالتزامايعطىبعضهاوكان

المحتلفةأضفقاتأبأوجهتقومالدولةكانتالمالبيتفي

والدواوينوالموظفينالخلافةوقصروالشرطةالجيوشعلى

والسجونوالمستشفياتوالمساجدالعامةوالمنشات

المسالكمنالأوساخوإزالةالشرببمياهوالعناية

وال!نابيب.

التجاريةالصلات

ودولتيالأندلسبينتجاريةصلاتوجدتلقد

تاهرتبينالتجاريةالعلاقاتفكانت،والأدارسةالخوارج

انتظامإلىحوقلابنويشيرمحدودنطاتفىوفاس

.وفاسسجلماسةبينالقوافل

لمسجلماسةإلىفاسصفريةمنكثيرونتوجهوقد

كانكما،والتجارةللعلمطلباالمغربصفريةعاصمة

طبيعياوكان.فاسمدينةأسواقفىنشاطالمدرارينلتجار

والدولةالخوارجدولتىبينالتجاريةالصلاتتتوثقأن

ودية.سياسيةعلاقاتمنبينهماكانلمابالأندلسالأموية

فكانواوالمتاجرالسلعالأندل!رأموييممدراربنووتبادل

الثيابمقابلفيوالتمروالكرموالسكرالقمحيصدرون

قرطبة،بهااشتهرتالتىوالحريريةالكتانيةوالتيابالقطهنية

الإقامةالأندلسيينوالحرفيينالتجاربعضآثرماوكثيرا

الآخربعضهمكانبينماأسواقها،فيوالعملبتاهرت

مالخوارجتجارةعنأما،الدولتينبينالمتاجرنقلفييعمل

نشاطهمفيالزاويةحجرشكلتفقد،السودانبلاد

منشتىأخلاطاالسودانشعوبوكانت.الاقتصادي

والمحيطشرقاالأحمرالبحربنالقاطنةالزنجيةالعناصر

فيالصحراويةشبهأوالصحراويةالمناطقوبينغربا،

.الجنوبفيالاستوائيةالغاباتنطاقاتوبينالشمال

الشعوبهذهالأمطبقاتفيالأندلسيصاعدويصف

إلهيوناموستضبطهمملوكيةسياسةمبرجودبالفوضى

شكلفيتعيشالشعوبهذهوكانت.يح!صمهم

سئا.اشجالأكبريرأسهاجماعات

أهمبذكروالرحالةالجغرافيوناهت!ا.التجارة

مثلالخارجإلىتصدركانتانتىالأنداصسيةااستجات

واللبودوالحريروالأصباغوالأصوافالمطرزةالملابس

الجافوالتين)الشطي(السميكوالورقالفاخرة

وتستورد.الكروموعصيروالزعفرانالمذهبوالخزف

وبعضوالمعادنوالجلودالذهبإفريقيامنالأندلس

والمبح.الحبوب

الفلاحة

والحدائقالمزارعفىالأندأ!سيةأغلاحةاظهرت

المائية،القنواتمنشبكةبالريتربطهاوكانتأجسات!!ا

الساقيةمثلاليومإلىالعربيةأجبهابأسامحتفظةأستمازاو

ذاتالملكيةالقصورعلىأطلقواكما.والبقاعأضاعورةوا

انتشرتوقد،منيةجمعلم!المنياتلملموالرياضالحدايت

منيةوأشهرهاالكبيرالواديضفافوعلىقرطبةحول

ومنيةقرطبةشمالالداخلعبدالرحمنبناهاالتىالرصافة

شممالفيمالناصرعبدالرحمنالخليفةبناهاالتيالزهراء

الاشجار،تقليمفيالأندسميونوتفوق،قرطبةغرب

إلىذلكونقلوامثلا،الأجاصبطعميقلمالتفاحف!صان

واشمتهرت،الأندلسمنهجرتهمابعدالمعربمدن

والفواكهالخضراواتمنمختلفةأنواعبزراعةالأندأسه!

الأسبانيةاللغةفىدخلتأسمائهامنكثيراأنلدرجة

والزيتونوالسلقوالسفرجلوالخرشوفوالباذنجانمثل

فىالنباتاتعلماءاهتمولقد.السنديوالبطخوالأرز

اللغةمنجزءاواعتبروهاالنباتاتأنواعبدراسةالأندلس

سيدهابنالحسنأبوفعلكما،معاجمهمفيفدونوها

اهتممنومنهمالخصص.كتابهفىهـ(458)ت

والعقاقيرالأدويةمنهاتستخرجالتىالطبيةبالنباتات

هـ(646)تالمالقيالبيطارابنمثل،الصحيةلفوائدها

والأدوية.الأغذية!لفرداتالجامعكتابصاحب

ومنونموهزرعهحيثمنالنباتعنكتبمنومنهم

فىالعوامبنيحيىزكرياأبوالإشبيلىأحالماأشهرهم

الأشجارتقليمأنعلىالارضينفيالفلاحقكتابه

ومايزال،الفواكهغزارةفيسبباكانتبهاوالعناية

.نادرةبفواكهالأندلسيةوالمدنالريفمنيحتفظالمغرب
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المدنفىالمياه5توز

الدوربينالماءتوزعمائيةشبكةمدينةكلفيتوجد

مدينةوماتزالخبراءشؤونهاويديروالحماماتوالسقايات

نظممنتبقىمامظاهرببعضاليومإلىتحتفظبلنسية

المياهمحكمةفيوذلك،البساتينبريالمتعلقةالمسلمين

الكاتدرائيةموضع)وهوالجامعالمسجدبابعندتعقدالتي

خبراءمنالمحكمةوتتألف.خميسيومكلظهر(اليوم

وينادىأمينويرأسهابلنسيةنواحييمثلونالريبشؤون

يصدروالمداولةالمناقشةوبعدالظلاماتأصحابعلى

أما.الاستئنافاتأوالمناقشةيقبللاملزمحكموهوالحكم

فاسمدينةإلىالداخلالمياهتوزيعنظامفكانالمغربفي

منزلكلإلىيصلحيث،دقيقةبهندسةالجوهروادمن

نشرمنيتبقىما)وهوبالنشارةالماءويصفىالماء،منحظه

طيبة.نكهةلإعطائه(الخشب

المائيةالمرافق

والصهاريجوالبركاتوالنوافيروالسقاياتالنافورأت

مدينةمنهالاتخلومائيةبناياتكلهاوالسواقىوالحمامات

الطهارةوسيلةهوالذيالماءإلىالمسلمينلحاجةقريةأو

هندستهافىالمسلمونتفنلهذا،والاغتسالوالوضوء

وصورالأدبيةوالحكمالقرآنيةبالاياتوزينوهاوبنائها

نافوراتصحنهتتوسطفالمسجد،والحيواناتالأزهار

الغيطاتوفيللوضوء(،)أماكنميضاتوبجانبه

النهرمنالمياهترفعنواعيروالحدائقوالغاباتوالبساتين

مزينةسقاياتالعامةالطرقاتوفيللمسقي،والابار

صهاريجالبساتينوفىوالأرواء،للشرببالفسيفساء

الأربعةالأجنحةذاتالحماماتأماالماء.لتخزينوبركات

الجناحوفيماءخصةعلىالاستقبالجناحفىفتتوفر

أما.سخينةوأرضيةالساخنللماءبرمةعلىالداخلى

والسقايةوالسواقيالابارعلىزيادةفتحتويوالدورالمنازل

خطوطشبكةعلىالمدينةوتتوفرالمطر.ماءلاختزاذأوعية

لمإذاأماغالبا.المدينةفىمنزلكلإلىالنوماءلنقلمائية

الماءينقلأوخطاراتفتوجدالنهرجانبعلىالمدينةتكن

.القرببواسطة

المختلفةالصناعات

مدنفيالصناعةازدهرت.والحرفيينالصناعمراقبط

عرفتحرفيةطوائفمعهاوتكونتبالأندلسمختلفة

شيخأورئيسصنفلكلوصار.الصنايعأربابباسم

وكان.العريفأوالأمينباسمعرفأصحابهامنمنتخب

أمامحرفتهوأهلطائفتهعنومدأفعامسئولأالأمينهذا

السلعةتكاليفحولطائفتهرأييبلغهفكان،المحتسب

الخبيربدوريقومكمابيعها،ثمنوتحديديصنعونهاالتي

وعملائهمالحرفةأهلبينتقعالتيالخلافاتفيالفنى

القاضيلدىعليهمعولآكانورأيه،السلعمنسلعةحول

الحرفأصحابمنأجرايأخذالأمينوكان،المحتسبأو

(.)الحنطةأو

ولم،أعمالهمممارسةفيحريةلهمالدولةكفلتولقد

ممارستهاكانتالتيالصناعاتبعضفيإلاتتدخل

الحماماتبناءمثلخاص،إذنعلىالحصولتتطلب

والتطيبالأدويةوتركيبالنقودوصكالأسلحةوصنع

والحجامة.

ملابسبنسجالأندل!ساشتهرت.النسيجعشاعة

والصوفالحريرمنويصنعالخزمثلالختلفةبأنواعهالحرير

نسيجوهووالديباج،خالصحريروهووالإبريسمالوبر،أو

هذاوكان.الفضةأوالذهبمنبخيوطموشىحريري

تربيةمراكزأهمومنالقز.دودةبتربيةأهلهاعنايةبفضل

جيانلهايقالكانالتيوجيانومالقةغرناطةالقزدودة

فيالمريةمدينةوكانتالحرير.بدودةاعتنائهالكثرةالحرير

الحريرية،المنسوجاتصناعةمراكزأهممنالأندلسشر!تى

واشتهرت،نول0058بحواليفيهاالأنوالعددويقدر

اشتهرتكذلكالصور،ذاتالموشاةبالحللإشبيلية

السجادصناعةأما.الصوفيةالأنسجةبصناعةالأندلس

فىالأندلسشرقفييقعفمركزهاوالحصيروالبسط

وبسطة.مرسية

التىالكتببإنتاجالعلماءاهتم.الكتبصناعة

وورقأجودهالشطبيوكان،الورقفاختاروايؤلفونها

يستأجرونالوراقونفكانبالخطواهتموا.أغلاهالغزال

القصبونفائسوالمدادالحبرلونيختارونالذينالخطاطين

بالتذهيبالحواشيوتزيينالكتابوديباجةالأقلاملصناعة

السميكبالجلدالكتابتغليفومنهاالتجليدوفنون

ذويوعدةالكتابعمدةكتابوفي.عليهوالنقع!

تقصييكفىماللقلقشنديالأعشىوصبحالأسباب

الأندلسأهلأنالمصادربعضفيوردوقد.الموضوع

بالوراقة.الناسأحذقكانوا

لوحعناستعيضكتبعلىالكتبيةجامعفيوعثر

وهي)الكرتون(السميكبالورقمنهاالخشبأوالجلد

فقدالمصاحفأماالتجليد،فنفيجديدةابتكارأت

تكريمافضيةأوخشبيةبصنادقالتجليدإلىإضافةخصت

بالحرير.الكتبغلافاتكسيتوربمالها

لصناعتهالعربوتطويرالصينفيالورقاكتشافإن

فقد،المطبعةاكتشافبمثابةكانوشاطيةسمرقندفي

فيوإنجلترافرنساإلىومنه31القرنفيإيطالياإلىانتقل

وكان.الأوروبيةالنهضةفىعاملأعظمفكان61القرن

ويرسمونكتبهمالأوروبيونيكتبأنالمألوفمن
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رسالةمخطوطفيعثربل،بالأرابيسكعناوينهم

الرحمناللهبسمجملةعلىكانطالألمانىللفيلسوف

لكتابه.طغراءالرحيم

لهذاالمنازلبمثابةالخيام.والمظلاتالخيامصناعة

والمرافقبالألوانوتزيينهاتنميقهافييتفننونكانوا

يصنعونفالصناع.الختلفةبالألوانوالصوروالرسوم

وتلوينها،تزخرفهافىكالخياملتصبحالمنازلفيالحيطى

وتكون،الحاجةحسبوعظمهاوعرضهاطولهاويختلف

المطبخفيها،المتعددةالمرافقذاتالدوربمثابةأحيائا

!عخاصفصلخلدونابنمقدمةوفي.المياهودورات

الأقبية.

وتوضع،اسمميكالثوبمنفتصنعاللحافاتأما

وأالغرزةبطرزوالمطرزةالمزخرفةوالمساندالغطىعليها

وخاصة.المذهبةالحريريةبالخيوطوأحيانا،العاديالطرز

صفاقسمنالمجلوبالقزدودةمنالحريريالخيط

صماعتهافىمنقولةفهىالملكيةالم!لاتأما.والأندلس

القمالقمنقبةالمظلةوكانت،الفاطميينعنواستعمالها

المواكب،فيالخليفةرألرفوقتحملرأسفيدرقةشبه

الحليفةاضقىالمظلةصاحبيحملهاالملكشاراتمنفهى

قبلالأندلسملوكوكانالمطر.وقطراتالشمسحرمن

فىكماوالزبرجدوالياقوتبالدريكسونهاالعربمجيئ

الطيب.نفح

الرسمىالصعيدعلىالألبسةطرزصناعةوأزدهرت

الثيابتنسجحيثالطرزداردارهاوتسمىوالشعبى

والخمرللنساءوالمعاجروالستور،الديباجلصنعالفاخرة

.المنازلفىللبيوتالأبوابوستائروالسبانىوالزرابى

بالأوانىالآثارعلماءاعتنى.والحليالأواليصناعة

الخزفياتدراسةوتعتبر،الحضارةمظاهرمنلأنها

حيث،التاريخعلماءبهأولعماأهممنوتجارتهاوصناعتها

تجارةوبالأخص،التجارةوازدهرتالفنانذوقيتجلى

واشهرياتوالمسارجوالأطباقوالجراروالقدورالكؤوس

المائية.والقنواتوالطواجين

بمدينةأنالمطربالأنيسفىزرعأبيابنويذكر

يذكركماالفخار.لصناعةدار018منأكثرفاس

فىمدينةولاتوجد.الاسزهرةكتابهفىذلكالجزنائي

لحاجةوالفخارللخزفدوروفيهاإلاوالأندل!سالمغرب

صالحةبتربةآسفيمدينةوتمتاز.الأوانىإلىالناس

ذلككانوربما،الصينىترابتعسمىالفخار،لصناعة

بطريقةالأوانىوبصنعالفاخرةالصينيةبالأوانىلتشبهها

القوالب.

المدنكلفىانتشرتفقدالفضيةأوالذهبيةالحلىأما

فىالختصينهمالغالبفىاليهودوكان،المغربيةالأندلسية

مالقةفيالمذهبالفخاريصنعكانكما.الصناعةهذه

فىبطوطةوابنالنزهةفيالإدريسييذكرهماحسب

النفح.فىوالمقريالرحلة

بصفةوالأغنياءالأندلسملوككانالجواهر.نفائس

جملتهاومن،النفيسةالجواهراقتناءعلىيتهافتونعامة

وأمراءالفرنجةوملوكالمغربملوكوكان.المغربيالزمرد

الوشكندوأمراءوالجلالقة)اللمبادو(والتوكوردالأندلمس

المغربىالزمردامتلاكعلىيتنافسونوالصفالتة)الباسك(

البحريالزمردعلىوالصينالهندملوكيتنافسكما

إلىومنهاعيذابإلىوينقل،البجةفىأصلهالذي

قرطاجنة.

الشرقبلادمنالمجلوبةالجواهراقتناءفىتنافسواكما

عقودهن.بأعلاقهاالنساءيزينحيثالخليجمنخاصة

فيالعنبرواستعملواوالمسكالعنبراستيرادفىوتنافسوا

فاخرالباسهموكان.ثيابهمبالمسكوعطروامشروباتهم

فىالبياضويؤثر.رؤوسهماشجاليحسرماوغالباأنيقا

الأيامفىوالأسودوالأحمروالأخضروالأعيادالجمع

وردكماالمشارقةعكسأبيضالحزنلباسوكان،العادية

الطيب.نفحفي

مختلففيالزجاجصناعةعرفت.الزجماجصناعة

وهوالميلاد،قبلوالأولالثانيالقرنومنذالحضارات

بطريقتين:يصنعوكانوالصودا،والجيراشملمنمركب

صناعةفىالت!ورأنعلى.الدلكوطريقةالنفخطريقة

الحضارةوكانت.النفخبطريقةت!وروالاوانىالقنينات

تطورتثم،الزجاجيةالأوانىبجودةاشتهرتقدالفرعونية

هذهالمسلمونعرفولما.الزجاجتلوينإلىالصناعة

الصيدلةوصناعةالعطور،بقواريرلشغفهمطوروهاالصناعة

والأزهار.الحيواناتبصورالزجاجفزينوا

مختلفةأكاسيدبإضافةفهىالتلوينطريقةأما

،الفيروزيالأخضراللونيعطىالذيالنحاسكأكسيد

والمنجنيزالفاغالأزرقيعطيالذياستالكوباوأكسيد

وهكذا.الأرجوانىيعصالذي

استوردكما.والمريةمالقةفييصبعالزجاجوكان

ولذلك.العراقمنالزجاجيةالاوانيوالأندلسيونالمغاربة

الإدريسيويشير.بالعراقيالملونالزجاجنفائسيسمون

.بالعراقالقادسيةفيالزجاجصناعةإلى

صناعةعلىالمغربيالصانععمل.العاجعشاعة

العاجأنعلىالحيواناتقرونمنالأوانىوبعضالمشط

تحفصناعةمصدركانالسوداءإفريقيامنبهالمحلى

والصناديقالخشبيةالتحفتطعيمفيخاصةفريدة

تزينالكبيرةالصناديقوكانت،الختلفةوالعلبالصغيرة

ماأنفسمنكانتالتىالعروسصناديقسيمابالتطعيم



437الأندلسفيالإسلاميةالحضارة

فضيةوطسوتفاخررياشمنزفافهاحفلفيتقدم

منالمصنوعالبابوروبالأخصوأباريقمفضضةوصحون

الأحمر.النحاس

اسمتحملزخارففتحملالممتازةالعاجيةالتحفأما

القبورشواهدكانتكماصنعها.وتاريخلهصنعتمن

ترجمةفيهاشعريةوأبياتقرانيةباياتكتاباتتحمل

وتاريخ.

الأندلسىالأسطول

يرجععندمابأسطولهمالاحتفالالأندلسيونتعود

ومناوراتبألعابالأساطيلتقومحيث،حربمنظافرا

الدولة.عظماءبمرأىوحركات

وتوابيتوقلاعابروجايضمالأسطولوكان

كثيرةوأنواعه.ومقاتلةونفطابارود،ومكاحلومنجنيقات

والمائتين،والخمسينالمائةبينماوتحملالشوانىمنها:

المجهزةوالحراقاتالسطات،الشوانىمنأكبروهيالبوارج

وأوالفيلالأسدصورةفىوهى،والعرادات،بالمنجنيقات

بمالمؤنوتحملوالغوافيربمالخيلوتحملوالطرائدبمالعقاب

الفلانك.وهىوالسانديات

الممزوجةاليونانيةالنارالبحريةحروبهمفيواستعملوا

نأوالمعروف.الهنديالثلجالمسمىوالبارودبالكبريت

صقليةبهوحاصروا،م609سنةالباروداستعملواالعرب

باجةحصارفيالغرناطيونواستعملهم729سنة

قواريريستعملونوكانوا.الغربيونأخذهوعنهم،م6421

الكلسمنمؤلفناعممسحوقوهيالثور،وجرارةالنفط

أبصارهمفيعمىمراكبهمفيالعدوبهيرمونوالزرنيخ

والعقارببالحياتمليئةقدوراويستعملون.بغباره

أقدامهم.فيلتنزلقوالصابون

بالماءالمبلولةبالجلودمراكبهميبطنونفكانواهمأما

واستعملوا.بالالثشعاللاتتأثركيوالهطرونوالشبوالخل

فىبارزرمحسنانمثلوكان،السفينةأولفىالأسطام

.بالخرقفتغرقأعداءهميهاجمونوبهاالسفينةمقدم

بوصلةوبهأمرها،ليدبرلرئيسهابيتالسفينةفىوكان

الرهنامج.تسمىوخريطة

لرحلاتا

كانبلمتجولسائحمجردالمسلمالرحالةيكنلم

يفيدمماواجتماعيةتجاريةمعلوماتكتاباتهفييسجل

للفريضةأداءالمكرمةمكةإلىالحجفكانالاقتصاد.رجال

روايةللعلموأخذا،الثقافةبرجالواتصالآللعلموإجازة

الجغرافيةيعتمدمستقلاعلماالرحلاتجعلمما،ودراية

فيالرحلاترجالأشهرومن.والاقتصاديةالسياسية

الأندلس:

وممالكها.إفريقيةمسالكمؤلف،الوراق-ا

والممالك.المسالكمؤلف،البكري-2

الأفكار.خيرفيالمعطارالروضمؤلف،الحميري-3

.المغربعجائبفيالمغربمؤلف،الغرناطي-4

.ا!لشتاقنزهةمؤلف،ايلإدريسي-5

.256سنةالصينإلىرحل،القرشيوهبابن-6

الخليجفيأسفارهعنرحلةكتب،الصيرافيسليمان-7

والصين.العري

العباسى.الواثقأيامالصينإلىرحل،الترجمانسلام-8

.البلدانمؤلفاليعقوبي-9

سنةتوفيوالممالكالمسالكصاحب،خرداذبةابن-ا.

هـ.003

هـ.375سنةالسودانإلىرحلالمهلبىالحسن-اا

هـوهو363سنةالمتوفيالأندلسىالتاريخىمحمد-ا2

.والمغربإفريقيةوصفمؤلف

هـ.331سنةالصينإلىرحلدلفأبوأ-3

العلميالتقدم

والطيعةوالكيمياءالفلكالمولدينمنفرناسأبودرلر

ورتبالسماءقبةشكلبيتهفيوشيدالتجريبيبعقلهوامتاز

وجعلهامنازلها،فيوالنجوموالقمرالشمسيشبهمافيها

حركاترؤيةتمكنبحيثالأفلاكحركةمثلبحركةتدور

فقدالطرانفيأما.الشمسحولالسيارةوالكواكبالنجوم

النسوروري!الحريرمنوجعلهماجناحينلنفعسهصنع

الذيلضرورةإلىيفطنولمبهما،فطارالرياحهبوبوترصد

)راجعصوتوفيمؤخرتهعلىفسقط،والهبوطالنزولفى

(.العباديالحميدلعبدالأندلستاريخعفيالمجمل98

الأندلسفيعلميةمكتبةأهملعل.العلميةالمكتبات

بمختلفكتبوفيهاقرطبةفيالحكمالخليفةأسسها

أبىبنالمنصورعهدفياحرقتوقدوالموضوعاتاللغات

نأزعمأنبعداحرقهاثمبمراجعتهالجنةكلفالذيعامر

كانواالذينوالفقهاءالعوامإلىتزلفاوذلكإلحاديةكتبابها

يكرهونه.

الفلسفة

فلسفيةمنظومةأصحابإماالمشرقفىالفلاسفةكان

،الموضوعاتفيدقلماتفصيلأصحابأوبالتنسيقتهتم

اهتمواأنهمعلىوالنحو.والمنطقوالسببيةبالصلةيهتمون

والدين.الفلسفةبينبالعلاقةجميغا

الذينالأندلسيينيدعلىالأندلسفىالفلسفةتطورت

الذيهـ()347عبدونبنكمحمودالمشرقإلىذهبوا

بلادهإلىورجع،السجلماسىسليمانعلىالمنطقدرس

لهوكان،الأمويينالثانيوهشامالثانيالحكمطبيبليكون
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فىذلكيظهركماالأندلمح!،فيصفيالفلسالفكرفىتأثير

طليعةفىرشدابنأنفيهلاشكومما.الرشديةالفلسفة

كما،المغربيالمحيطفىعطمتأثيرذاح!انأ،المغربفلاسفة

الإغريقيةالفلسفةفهمفيلهمدينةوصبأوروبا،في

القرنبدايةفيكانصأعصرإلىأثرهوامعتمر.الارسطة

فقط،الفلسفةفىالأندلسىالتأثيريقتصرولمكأهـ.التاسع

فىالهيثمابنبنظريةمتأثرأيليوفجاالرياضياتفيكذلكبل

هنا.حصرهايصعبتطوراتمنذلكغيرإلى،البصريات

الشعر

نظيرهظأكناءابالشعروأحاالإسلاميةالأندلسشهدت

ك!!فىأحشعراانشادشاعفقد.التارلإلختلفةحقبفي

هـظهرأ،جتماعية1أوأصسياسيةاأوالدينيةسواء،المناسبات

كابنوالولاةوالوزراءالخلفاءأعمالبمدائحهمسجلواشعراء

ي!صبونالطغرائياتوشعراءالخطيبوابنزمركوابنربهعبد

زمرككابنوالقصورالمساجدأبوابحنايافيقصائدهم

بنسعيدمثلالعربيةالفروسيةيمثلونالذينالحماسةوشعراء

أ!شعراأوراذأسشعراءباوضاقت.التصوفوشعراءجودي

الوشحاتوالزجلشعرعلىفأقبلواوأعاريضهالعربي

حتىشعراءالأندنساأط!معظم:أصتىالغناء،ومقطوعات

مايرقي،شلبفىبثوريحرثالفلاح"إنالقزوينيقال

!جارو!!ان.!!ا!وضوعاتمنشئتفيماالأشعارمنشئت

أسدعواتابطاقاتويتهادونشعراإلاشراسلونلاالقوم

شعرا.والتعريفوالأهاجيوالاعتذارت

الأدبيالانتاجوفرة

بابنالمعروفالتصيمىمحمدابنالحسنأبوكتب

شحاعرايعدهالنهشليعبدالكريموكان،القرويالربيب

ت)الأندسميحزمبنعبدالوهابالمغيرةأبىإلىمتقدما،

علىيعاتبهوأهلهاالأندلسعلىأثنىأنبعدهـ(438

أعلامهاوأخباربلادهممآثرعنالتأليففيتقصيرهم

ذلككانإنهقلت"فإن:السابقينالمؤلفينعلىمثنياويقول

دعوىفهذهإليناتصللمل!صنهاكتباوألفوا،علمائ!صممن

راكبروجةإلاوبينكمبينناليسلأنه،تحقيقيصحبهالم

منلبلادناسمعلامصدور،ببلادكمنفثلو،قاربأو

قولهوتلقواوالقصور،الدورفيعمنفضلاالقبور،فى

سماهالذيمنكمعبدربهابنديوانتلقواكمابالقبول

تواليفدناعندكمأنأعلموأنا:المغيرةأبو"وأجابه.بالعقد

بهالملم.تطيرون

الغناء

الغناءبأسلوبويطربونيغنونالأندلص!أهلح!ان

فىكماالعربيالحداءبطريقةأوالأندلسيالمسيحي

أبىثمماجةابنيدعلىذلكبعدالغناءتطورثم،التيفاشي

وكذلك،الموسيقىقواعدأرسىالذي،المرسيالحسن

الدانئالصلتوأبوالمجريطىومسلمةفرناسابنالعباس

الأدواركتابمؤلفالصوفىسبعينوابنهـ(952)توفى

نهجعلىالأندلسيةالأغانىمؤلفالمرسيالخدوجويحيى

الأصبهانية.الأغاني

الجواريوتعليمالغناءمدرسةالأندلسفىوتاسعست

الغناءفيهايعلموكان،بساملابنالذخيرةفىقصفهاحاء

والخيالوالرقص،الالاتعلىوالعزفوالحطأممتابةوا

أهلمحاسنفيالذيخرةانظر:.والفر:سية)التمثي!!(

العودمثلالشقنديذكرهافكثيرةالألاتاأما.الجزيرة

والبوقوالمزماروالجيتاروالمؤنسأغانونواواشبابواشهـطة

.ذانوغير

إفريقياإلىندلسيةالأالموسيقىأنواخمنوص!!وقد

والغرناطيتون!م!،إلىانتهىبالإشبيلىيعرفنوعالشمالية

.المغربإلىوالغرناطيوالبلنسىالجزائرإلى

كالباهيالأندلسيينالمغنينمنكثيرالمشرقإلىورحل

إلىبزريابالملقبنافعبنعليوجاء.الطيبالمجدأبووابنه

الموصليإسمحاقبغدادفىبوجودهضاقأنبعدالألدلسا

مكانتهوحطملهكادوإلاالرشيدالخليفةقصريغادرأنوأمره

انظر:.إبرأهيمبنلزيادوغنىاصقيرواناإلىثا%منفارتح!!

بنلعنترةبأبياتالسودبمدحيومذاتأ!هغىوأممنه.زرياب

الحكمفاستدعاه،وإبعادهبضربهوأمرزيادفغضبشداد،

وأقطعه،مواهبهقدرالذيللحكمكنى!فيهاقرطبةإلى

بارعاوفلكياكبيرامثقفازريابوكان،والبساتينالضياع

الموسيقىزريابطوروقدمطبوغا.وشاعرامقتدراوعالما

بدلالنسربريشةوعزفالعودفيالخامسالوترفزادالعربية

فنطلابهيلقنالموسيقىتعليممدرسةوأسس،الخشب

وكان.والعزفالألحانإلىالإيقاعمنمراحلعلىالموسيقى

بعدإلامدرممتهفىولايقبل،الكورساستحدثمنأول

الصدرعنالطبيوالكشفالطلابلأصواتامتحان

فطوروادابها،والمجالسةالمعاشرةقواعدأرسىكما.والأسنان

واتخاذالشعر،وتصفيف،الفصولاحتلافحسبالملاب!

للأزهارواصطحإلأصصالمعادنبدلالزجاجمنالأكوابا

والفضة.الذهبمن

للغزوليالسرورمنازلفيالبدورمطالعفيجاء

لاجوهركلفيمنهأحسنالزجاجكؤوسفي"لمالشراب

فيهاشربومناليدفييثقلولا،النديموجهمعهتفقد

وضياء.وهواءإناءفييشربفكأنما

فىوالملحناتالملحنينأكابرزريابأثرمنوظهر

هـ،484)المتوفاةالمستكفيبنتولادةمثلالأندلمه!

المهديبنتبعليةأشبهالأند!قصورفيوهىأم(190

بغداد.فط
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الحاجب،بنعبدالوهابوالمغنينالملحنينأبرزومن

الرائق،الغناءفيعصرهواحدالمؤرخونيقولكماوهو

فيالعودعزفعلىوأقدرهمالملحنينأبرزمنوكان

.عصره

نأيدعىوكانعصرهفيالموسيقىعبقريزريابإن

ويملييستيقظفكان،نائموهوالموسيقيةالنوتةتعلمهالجن

كانفقدذلكومع،وهنيدةغزلانجاريتيهعلىألحانه

ابنكانكماألحانهمنيسخرالمشهورالشاعرالغزاليحيى

بهيعرضعبدربه

للمغنينالألحانيضعونمومميقيونالأندلسفيوظو

صناعةفيتفننواكما،الحسينبنالوهابكعبدوالمطربين

منيعزفعوداالطليطلىالوقشيجعفرأبوفاخترعالعود،

تظهرأوتوماتيكياتحريكاآلاتبتحريكوذلك،نفسهتلقاء

.أوتارهعلى

شهادةولايقبلونوالغناءالوبينكرونالفقهاءوكان

لأنعلنا،الموسيقىكتبتباعأنيسمحواولم،المغنى

.الشرابمجالسيغشونكانواالمغنينالموسيقيين

المغربفيالإسلاميةالحضارة

غرناطةسقوطبعد

المغاربةاستعجمالمغربإلىالأندلسيوندخلعندما

كانواالرباطيينأنموريطرحلةوفي.ولغتهمأخلاقهم

نفرةحدوثفىسبباكانهذاوكل،بالأسبانيةيتكلمون

أهـكتابا520سنةعبدالرفيعفألفجيرانهموبينبينهم

حملواالأندلسيينأنغير،الأندلسيينإسلامعنالدفاعفى

فيعميمأثرلهموكانوثقافتهمحضارتهمالمغربإلى

دورالعبواولقد،الأندسميةوالملاحةوالثقافةالصناعةحفظ

مدةبالمغربمكثهمعلىيمضولم،البحريةالقرصنةفي

المغربية،الاجتماعيةالحياةفيجلياأثرهمظهرحتىقليلة

ثقافيةمدرسةفكونوا،خاصةبصفةوالعمارةالأدبوفي

وقدرةوصفاء،رقةمنالأندلسىالأدببخصائصتمتاز

فىوتناسقالألفاظسحرمعبالطبيعةالعاطفةمزجعلى

هذامنلنماذجذكصالمهرسوقمقدمةوفيالتعابير،انتقاء

كماالمفقود،الفردوسبأدبيذكرناالذيالمغربىالأدب

لحياةحياوصفاداودمحمدللمؤرختطوانتماريخيضم

التأثيرهذاوتجاوز.وأدبهمتطوانإلىالأندلسيينالمهاجرين

الصناعيدعملتحيثالفنميدانإلىالأدبميدان

حملواوكذلك،ببلادهميذكرهممابناءعلىالأندلسيين

فيوأساليبهم،الختلفةبأطباعهاالأندلسيةالموسيقىمعهم

الاجتماعىمظهرهمعلىيحافظواأنينسواولم،الري

فىأولباسهمفيأووأعيادهمحفلاتهمفىسواءالأندلسي

ذلك.وغيروطرزتخريممنلنسائهمالملابصرخياطةفنون

بلمنها،شيءفىيفرطوالمبتقاليدهممتمسكينوظلوا

وصلحائهمعلمائهمتوابيتالرباطإلىمعهمحملواإنهم

.الجديدةأرضهمفيمعهملتعيعقجديدمنفدفنوها

،الغرببعوائدومعرفتهم،والفرنجالأسبانبلغةولمعرفتهم

وفي.الأوروبيةالبلادإلىالسفراءمنهمكانفقدوأنظمته

منلعددذكرجندارلأبيالرباطقضاةبتراجمالاغتباط

الأندلسمسلميلطردوكان.وشعرائهموأدبائهمعلمائهم

لعملالإسلاميالعالمفىالبغضاءروحإذكاءفيأثر

شيخالقانونيسليمانالخليفةاستفتىوقد،المسيحيين

النصارىإكراهفيالدمشقيالغماديالسعودأباالإسلام

ذلك،عليهالإسلامشميخفأبىالجلاء،أودينهمتركعلى

الدين.فيبالإكراهيسمحلاالإسلاملأن

والعلمالأدبفيالطولىأليدللأندلسيينوكان

وقطعواالبلاد،أهلضايقواحتىوالزراعةوالصناعة

وذكر،أندلسيوجدإذابلديلايستعملوكان.أرزاقهم

فيالقويوأثرهم،المغربإلىرحلتهمعنخلدونابن

الأندلسوألقت":بقولهمقدمتهفيفيهحضارتهمإنعاش

وانقطعانقرضواأنيلبثواولمإفريقيا،إلى..كبدها.بأفلاذ

لهاالعدوةأهللعسرالصناعةهذهفيتعليمهمسند

العجمةفيورسوخهمألسنتهموعوجعليهموصعوبتها

منالمنحدراتالنسوةمنكثيربالرباطوكان"!.البربرية

عجيبةوالستورالتعاليقمنأنواكاينسجنالأندلسيةالأسر

علىالواردونالأندلسيونحملالفلاحةوفي،التشبيك

كتابإلىوبالرجوع،الفلاحيةتجاربهمخلاصةالرباط

،الأذهانونزهةالبستانزهرللطفريالأندلسيةالفلاحة

العوامابنيحيىزكريالأبيالأندلسيةالفلاحةوكتاب

علىيعتمدالذيالفلاحةلفندقيقاتحليلانجدالأشبيلى

التينواختزانالماشيةوتربيةوالغراسةوالمياهالأرضاختيار

والأجاصوالرمانوالأترجواسمفرجلوالكمثرىوالتفاح

الزهورتطعيمومنوالبلوطوالفستقوالقسطلوالعنب

الأندلسيينعادةومن.الأوانغيرفيوالتثميروتلوينها

رمضانآخرالصبيانبتعليمالمعلمونيهتمأنالرباطيين

يلونونهاهندسيةوخطوطبدوائرالالواحتزويقأساليب

فيأما.الهندسةمبادئعلىلتدريبهمالأصباغبمختلف

بعدالمسيحيةأسبانيافيالمورسكوستحولفقدالأندلس

فىيعملونمزارعينإلىضدهمالتفتيعشمحاكمنشاط

ونشاطهملخبرتهمونظراالنبلاء،يملكهاالتيالإقطاعيات

عامةبصفةوالاقتصادوالغراسةالفلاحةعمدةأصبحوافقد

لماالتنصيريةحملتهافيالكنيسةيقاومونالنبلاءجعلمما

حركةظهرتوعندما.العاملةاليدمزايامنذلكيفقدها

المسلمينتنصيرإلىدعوتهمكانتالنبلاءلمقاومةالعمال

وخدمةالعبوديةآثرواالمسلمينلكنالنبلاء،قوةليضعفوا
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ما521لمشةولعد.عليهمالمفروضالتنصيربدأطالنبلاء

طرية!عنأضنصيريةاالحملةإنىجديدم!أممنيسةاعادت

صاهوريسكي!!لماجلاءففائعهاأنهت،التفتيشمح!صمة

بأسبانياالمسلمين!!كثيربقاءمنذاصكيمنعولمالأندلصر،

رحلتهفيالغسانىعنهمحدثكمافقطظاهرياتنصروا

كثيرجاهربأمسبانياالجمهوريينانتصاروبعدالأسيرافتكاك

وكانوالأوروبا،فتفوقوا،بأصلهمالأممبانالموريسكإيئمن

ولالأخصالجنوبيةأمريكاوفيبجامعاتها،الفكرأعلاممن

ماتزالحيثالفلبينأرخبيلوفيوالبرازيلالأرجنتينفي

الشماليةإفريقيااستوطنواكمامورجزيرةفيمنهمبقية

!طهذأنيمنع:اامنهما.ببقاياتحتفظماتزالالتىوالسنغال

بمذهبأخذافقصظاهرياتنصرواالذينالمسلمينمنكثيرا

الثايقوأ!!صما،عنهملاتستغنىالبلادلأنالبقاءالتقية

شكيصشيذكر".فائدةلاعربلا"حيثالأسبانى

كراهيةظهورأنالإسلاميالعالمحاضركتابهفيأرسلان

المبادئرواجنتيجةليستهؤلاءب!توالرهبانالنبلاء

فيفنزععادعريعرقثمةبل،ايلاشتراكيةأوالشيوعية

.الجمهوريالحكمإعلانبعدالأند!ى

عدةأخرباإشالأندسميونالعلماءحملوقد

الأوروبيةالجامعاتيلجونكانوافقدعربيةمصطلحات

الجامعاتوحتىغيرها،أوالفرنسيةأوالأسبانيةسواء

.الأسبانيوناأجهاإهاجرعندمااللاتينيةأمريكافىالأمسبانية

لا،رأإلىالإسلاميةاالحضارةمعطياتكلهؤلاءفنقل

ا!لأندا-منهاجرواعدماالموريس!جوننقلوكذلك

التداخلآتارمنيعتبرمماأسبانيةكلماتالمغربإلى

الثقافى.

أنا!لهرسوقمؤلفذكربالخصوصالرباطوفي

ماونشرواالبلاد،فيسارواالأندلسيينالمهاجرينقدماء

حياةفإندولتهمسقوط"!ورغم:وآدابعلوممنحملوا

يكنلمالدولةسقوطلأن،مشبوبةمتوقدةكانتالأفكار

بدمارهاوعجلالشقاقبهاأودىوإنما،طبيعىهرمعن

بالأندلسيينيسمواأنيؤثرونالأندلسيونوكانألافتراقلم!.

بالمهاجرينيسمونهماالعربالمؤرخونكانبينما

منهماالمسيحيونأمابالغرباء.يلقبونوأحياناالأندلسيين

كانواالذينوهمبالمدجنيرأوبالموريسكوسيلقبونفكانوا

والذينوضواحيها،غرناطةسقوطقبلأسبانيافيموزعين

المرابطين،عهدمنذالأسبانيةالممالككنففىيعيشون

المسيحيين.الأوروبيينمنحضارةأرقىوكانوا

لقبوهوموروسلكلمةتصغيرالموريسكوسوكلمة

الأندلصريحكمونكانواالذينالمسلم!تجميععلىيطلق

ويرجعلهما.تهوينااسمهمفصغرأمرهمعلىغلبواثم

.المغربوتعنىمورالبربريةاللغةإلىأمملمةاهذهأصل

سكانتعنىكلمةفأصبحتاللاتينيةأطغةاودخلت

بموريتانيا.يسمىالمغربجنوبكانحيثاهغر!،

تنزانيا-موريتانياكلمةأصيبياسكانأطلرتاغدماومند

هؤلاءمنعليهمالوافدونأصبحثم،أحربىااهغربعلى

هذاأطلقواوأخيراموريتانيا.عنمختصرابالمورسيسمون

الوافدينبابالمغربلأن،ومسلمعصبيكلعلىالاسم

كلمةأمامتعربأوعربيإلىفتترجمولهذاأسبانيا،على

ظلواالذينوالمدجنينوالعربالمسلمينفتعنىالموريسكوس

غرناطة.سقوطقبلوالبرتغالأسبانيافيمنتشرين

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

مملكة،غر!اطةرريد71أيساليا

الإسلاميةالمتوحأخمعراإضحيلا

الإملاميةالملسفةرياد7طار:الأسدأ-ا

قرطةالأويطاعداشحم!لتحالأسدأ-!،ا

معحا،قرطبةحلالداحمرأساعبدللسية

نصيرب!موسىالناصرعبدالرحمنالحصارة

أبوعلي،الهيتمابنوالمسلمينالعربعمدالعلومرلتسدالن

المستكفىبنتولادةغرناطةررياب

الحضارة،الحضارةانظر:.العربيةالحضارة

المسلمين.والعربعندالعلوم؟الأندلسفيالإسلامية

(.تاريخية)نبذةإيرانانظر:.العيلاميينحضارة

التيالحضاراتإلىيشيرمصطلحا!لمةالحضارة

ليدلخاصةالمصطلحويستخدمالبعيد.الماضىفىازدهرت

المتوسطالابيضالبحرحولوجدتالتىالحياةطريقةعلى

ويشمل.م476فيرومابسقوطوانتهاء.مق0003قبل

والمصريونالأشوريونطورهاالتىالعظيمةالحضاراتذلك

والرومانالإغريقحضاراتوتعد.والفرسوالعبرانيون

أيضاتوجدولكن.القديمةالحضارةهذهمنجزءاالقديمة

والنيلالأقصىالشرقفىازدهرتعظيمةقديمةحضارات

إفريقياوجنوبيووسطوالهندالعربيةوالجزيرةوالفرات

أمريكا.وجنوبىوشمالى

فيالأشياءمنالكثيرفىالقديمةالحضارةلمماهمتأغد

بالمسرحويعجبونتحمتعونالناسيزالولا.اليومعال!

الأهراماتويزورون،ونحوتاتهالفنيةولوحاتهوشعرهالقديم

القديمةوالمواقعأثينافيأثيناالإلهةوهيكلالمصرية

القديمةالعصورمنأتتالتىالأفكارتكونوربما.الأخرى

الحالية.حضارتناتجاهفيهساهمواماأعظمهى

أساسعلىوالنصرانيةاليهوديةالديانتانقامت

عنهتعبروالذيجميعااللهأنبياءإليهدعاالذيالتوحيد،

مااللهاعبدواياقوم)الأنبياءهؤلاءرددهاالتىالكريمةالاية
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التحريفداخلهماثم95.:الأعرافصحيره!إلهمنلكم

القديمةاليونانفىالديمقراطيةوابتدأت،والتبديل

النظامإلىأستناداالقوانينالغربيةالأممعظمواستخدمت

القديمة.لروماالقانوني

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

نياكلداالحيثيوننيونالأترسكا

يقكويمةلقداروماشورآ

يمةلقدامصرسومريقغرل!ا

القديمةالعربيةالممالكالصينأكسوم

نىميتاتاريخ،العالميبلاإ

ميدياال!!لامقبلالعرببلاد،بابل

ك!القديمةفارسحضارة،إيجةبحر

الأمريكيونالهحودفينيقياالنوينبينمابلاد

قرطاجالسندواديحضارة

بابل،آشور؟انظر:.الئهرينبينماحضارة

سومر.؟النهرينبينمابلادبلادبم

(بمتاريخية)نبدةالإغريقانظر:.الميئوية6الحضار

المينوية(.)العمارةالعممارةالمينوية(،)الثقافةحضارة،إيجةبحر

أودىمنواحدةكانتالسئدوادي!حضارة

فيالحضارةهذهبدأت.العظيمةالعالميةالحضارات

أوديةفىتتمركزوكانت،عام0054نحوقبلالازدهار

باسمالانتعرفالتيالمنطقةوهى،الشاسعةالنهر

الحضارةهذهوتسمىالهند.غربيوشمال،الباكستان

هذهواكتسبتهارابا.بحضارةالأحيانبعضفي

حيث،الباكستانيةهارابامدينةاسممناسمهاالحضارة

وجودإلىتشيردلائلمرةلاولالاثارعلماءاكتشف

.حضارة

الحضارةهذهتطورتالسند.واديحضارةتطور

وعملوالرعى،الزراعةتمارسكانتجماعاتبوساطة

،.مق0025عامحواليوفي.بعفبالتجارةمعبعضها

الثقافة،حيثمناتحادااكثرالجماعاتهذهأصبحت

بحضفيدقيقةبصورةخططتمدنبناءوبدأت

لتشملالسندواديحضارةالوقتبمرورونمت.الأماكن

اليوميعرفمماوأجزاءباكستاناليوميسمىمامعظم

الحضارةتلكقلبوكانالهند.غربيوشمال،بأفغانستان

نهريفيضانمياهتغمرهكانتالذيالشاسعالوادي

نهرباسمأيضاعرفوقدهاكرا،نهراماوهاكرا،السند

مياهوكانت.الانمياههجفتفقدوساراسفاتي،غاغار

السندنهرمنالشرقجهةإلىتنسابالنهرذلك

بالهندحالياتعرفالتىالمناطقفي،وبمحاذاته

معياريانظاماالحضارةتلكطورتوقد.والباكستان

النظاموهوالت!ويريةالكتابةونظاموالمقالش!،للأوزان

.الكلماتتمثلبسيطةرسوماتعلىيعتمدالذي

البريطانيونالعلماءأدركعشر،التاسعالقرنأوائلوفي

قديمةفنيةأعمالأاكتشفواالمنطقةتلكفىالناسأن

علماءيبدألمولكن.ضخمةترابيةروابتحتمطمورة

منالعشرينياتفيإلاالمناطقتلكفيالحفرياتألاثار

بقاياعلىاحتوتأنهااكتشفواثمومن،العشرينالقرن

وتم.قبلمنمعروفةتكنلمحضارةأثناءشيدتمدن

الاثار.تلكمواقعمنالمئاتعلىالعثور

فترةعاشواالذينالناسخططالسند.واديثقافة

تشييدوتم.شديدةبدقةالمدنلبناءالسندواديحضارة

وكانتالطينمنالمصنوعالطوبمنمنصاتعلىالمباني

الموسمية.الفيضاناتمنالمبانىتحمىالمنصاتتلك

الشمس.بحرارةالمجففبالطوبالمنازلوشيدت

صنعتالتيالأختاممنكثيراالحرائبتلكفىالآثارعلماءووجد.بالباكستاندارو،-موهينجوفيعحهاالكشفتمالسندوادك!حضارةبقايا

عامة.طقوسيةاستحماممنطقةكادفربمابال!هوبالمسورالكبيرالمنخفضاما،حيواناتصورعليهاورسمت،الحجارةمن



الحضانة42،

كانكما،طابقينمنمكوناالمنازلأغلبوكان

عامةبئرمنبالمياهمدتللاستحماممناطقلمعظمها

للمجتمعاتوبالنسبة.المنزلفىمحفورةبئرمنأو،مجاورة

يمتدمتقنصرفبنظامموصولأمنزلكلكان،الكبيرة

مبانىالأخرىاالمنشآت!شملتبأسرها.المدينةنطاقعلى

.أخرىولأكراضالحبوبلخزناستخدمتكبيرة

معبعضهماالتجارةالسندواديحضارةأهلومارس

جيرانهممعالمدنسكانوتاجر.واسعنطاقعلىبعض

فىسكنتالتىالجماعاتويم،الزراعيةالجماعاتمن

كانتوربما.التعدينعملياتومارست،بعيدةمناطق

،والأخشاب،القطنتشملبهاالاتجارتمالتىالبضائع

فقدبالمواصلاتيحعلقفيماأما.والحيوانات،والحبوب

اضهرية،اشالمرا!سبالحم!!،حيواناتالناساستخدم

واديحضارةأه!!وتاجر.الثيرانتجرهاالتيوالمركبات

ذاسكفيبما،أخرىحضاراتأهلمعكذلكالسند

وعلى،النهرينب!تماوبلادأسيا،أواسطفىحضارات

العربى.الخليجطول

منمنوعةمجموعةالسندواديحضارةحرفيووأنتج

والبرونز،،النحاسواستخدموا.والزخرفيةالمفيدةالأشياء

واستخدمت،المقاليوالجرار،ووالمرايا،،الالاتلصناعة

وقطعوالأدواتالحلىلصناعةوالعاجوالصدفالعظام

.الأثاثاتتطعيممنوغيرهاالألعاب

المنزليةالأوانىأسسنداواديحضارةحرفيونحتكما

منصنعوهاكما،أرزهبواالفضةمنالحلىوصنعوا

اصسنداواديحضارةنحاتووصنع.والخزفالحجارة

ذانكانوربماالطينمن،والناسالحيواناتأشكال

تماثيلصنعواوكما.الدينيةبالطقوستتعلقلأغراض

وأللالهةممثلةكانتربماالتيالجيريةالأحجارمنصغيرة

مه!ين.لأشخاص

موأقعفيوجدتالتيغرابةالأكثرالأشياءوشملت

منحوتةالأشكالمربعةأختاماالسندواديحضارةمناطق

ورسوماتالبسيطةبالصوركتابةوعليهاالأحجار،من

الفخارعلىبالصوركتاباتوجدتكما.للحيوانات

السند.واديحضارةحرفيوصنعهاالتيالأشياءمنوغيره

معنىرموزفكيستطيعوالمالعلماءفإن،حالكلوعلى

أسسنداواديحضارةأه!!وكان.عليهاعثرواالتىالكتابات

معحشبيةتوابيتفىالأحيانأغلبفيموتاهميدفنون

خرى.19والأوعيةالفخاريةالأواني

فيالسندحضارةبدأتالسند.واديحضارةأفول

ثقافاتإلىوتحولت..مأق007عامبحلولالتفكك

أحياناعليهاويطلق،الأخيرةهاراباثقافاتسميتأصغر،

أسبابأحدوكانهارابا.ثقافطتبعدماحضارةاسم

وشملتالنهر.مياهأحوالتقلبات،الحضارةتلكتفكك

التىوالتغيراتهاكرا،نهرمياهجفافالتقلباتتلك

التغيراتهذهوسببتالسند.نهرمجرىعلىطرأت

منكثيروغادر،والاقتصاديةالزراعيةالأنظمةفىاضطرابا

بعضأنإلاالسندواديمنطقةفىالواقعةالمدناسناسا

نظامهاوربماوزراعتهاالسندواديحضارةفمونجوانب

التيالصغيرةالثقافاتفياستمرتقدأيضئاالاجتماعى

الحضارةفيمدمجاالجوانبتلكبعضوأصبحأعقبتها.

عامحواليفىالمنطقةنطاقعلىتنموبداتالتىالموحدة

..مت006

فن.،النحتبمتاريخ،العالمأيضا:انظر

والبكتيريا،البيضفيهايبقىالتيالعمليةهىالحضاول

ظروففيالحيةا!كائماتامن:عيرها،الأوأسيةاوالحيوانات

بيضهاعادةالطيورأنثىوتحضنأضطور.واأطنموملائمة

فقدالحاضناتتسمىالتىالالاتأما.عليهلالجلوس

البكتيريا،وكذلكالطيور،بيضلحضنتستخدم

وتحافظالصغار.الأطفالحتىالأوليةوالحيوانات

المناسبةوالرطوبةالمناسبةالحرارةدرجةعلىالحاضنات

الجيد.للنموالملائ!ة

الحماضنة.:أيضاانظر

فىبتنشئتهوالقيامالصغيرالطفلرعايةالطفل!حضاول

والنفسية.الأحلاقيةاالقواعدمنضوء

فرأق،صارإذأأما.أبويهمعالمولوديعيعثى!أنالأص!!وا

تربيته.إلىوأهدىبهأرفقلأنهنأطسساءالصعيرفحصانة

حمايتهعلىأقدرلأنهمللرجالالحضانةانتقلتكبرفإذا

وأالأبعلىتكونالحالتينفيوالنفقة.مصلحتهوإقامة

ميراثه.من

علىمحرمةرحمذاتتكونأنالحاضنةفىويشترط

،الأبأم،الأمأم،)الأمفالأقربالأقربوتقدمالصغير.

الخالة،لأبالأخت،لأمالأخت،الشقيقةالأخت

..(.العمة

ونظافتهبطعامهيستغنيحتىالصبيوالجدةالأمتحضن

وبعد.تحيضحتىالأنثىوتحضنان-سن!تسبعنحو-

الصبىيحضنوالجدةالأموغير.أطرجالفالحضانة،ذلك

وألأبيهفليس،الصبيبلغإذا.السابعةحتىوالصبية

الأنثىأما.سبيلمنعليه(شقيقأخ،جد،،)أبحاضنه

مطمع.لأنهاتتزوجحتىالسبيلعنهايرفعفلا

مننموذجالحضانةمدرسةمدرسلأ.الحضائة،

والرابعة.الثالثةسنيفىالأطفالبتعليميختصالمدارس



143رسةمد،نةلحضاا

الابتكاريةوالأنشطةاللعبخلالمنالأطفالفيهاويتعلم

تعرفالتي،الحضانةإن.متخصصينمعلمينإشرافتحت

تساعد،اللعبمدرسةأوالمدرسةقبلبالمرحلةأحيانا

كما،والجسديةالذهنيةقدراتهمتطويرعلىالأطفال

،مجموعاتشكلفي،والعملالتفاعلعلىتساعدهم

الصحةوقواعدالسليمالسلوكالأطفالتعليمإلىإضافة

.الاستقلالعلىوتشجيعهم

التي،اليوميةالحفماناتعنالحضانةمدارسوتختلف

وجودخلالالأطفالبرعايةالأشخاصبعضفيهايقوم

العمل.فيوأمهاتهمآبائهم

الحضانةمدرسهفيالتعلمأساليب

وأ،اللعبممارسةفيوقتهمكلالحضانةأطفاليقضي

تقبلمنبدلأ،بأنفسهميبتكرونهاالتيالأنشطة

يطلقمراكزالحضانةبدوروتوجد.ا!لعلممنالتوجيهات

وموادبأجهزةمزودمركزوكل،النشاطمراكزعليها

.الأطفاليستخدمها

كثيراالحضانةمدارستهتم.اللعبخلالمنالتعلم

بصورةيتعلمونالأطفالأنباعتبار،اللعببموضوع

لاالمدرسةقبلماأطفالإن.اللعبخلالمنأفضل

لهم،مألوفةغيرأشياءعلىتدلالتىالكلماتيستوعبون

المباشرالاحتكاكخلالمنأكثريتعلمونفهمولذلك

وخواصهاالأشياءمسمياتيتعلمونإنهمالأشياء.بتلك

تلكالصغاريأخذبها.اللعبخلالمنواستخداماتها

ويقومونويعدونها،ويقارنونها،أيديهمفيالأشياء

الأنشطةهذهتعينهموبذلكلاخر،مكانمنبتحريكها

والأشكالوالأعدادوالمسافاتالاتجاهاتفهمعلى

.والأحجام

الاجتماعيةمهاراتهمبتنميةأيضاالحضانةأطفاليقوم

الجمعي،التفاعلعلىيتعودونفهم.اللعبخلالمن

،المشكلاتحلوأسلوب،الاجتماعيةالمشاركةوعلى

ارائهمعنالتعبيركيفيةتحعلمونإنهم.الوديةبالطرق

الاخرين.لاراءوألاستماع

يتبعالغربدولبعضفيالأطفالرياضمنعددوهناك

أسلوبوهو،التدريسفيمونتسوريالإيطاليةالمربيةأسلوب

بأنفسهميختاروالكى،للأطفالالفرصةإتاحةعلىيقوم

فييشرعونوبالتاليخلالها،منالتعلميودونالتىالطرق

طريقة.،مونتسوريأنظر:.حدةعلىكلاتباعها

أليوميستمر.الحفمانةمدرسةفيالدراسياليوم

نشاطاتتتخللهاثلاثا،أولساعتينالحضانةفيالدراسى

الأطفالويجلس.والحركةالراحةبينبالتوازنتتسم

،قصيرةمقاعدعلىأو،الحجرةأرضيةعلىخلالها

الحديثموضوعويكون.المعلماتمعالحديثشبادلون

إلىمعهاالمعلمةأحضرتهشيئاأو،الجديدةالتجارببعض

تعملالحف!انةمدارس

الأطفالتزويدعلى

التعليمى.اللعببوسائل

الحضانةمدارستشتمل

علىالحيدالإعدادذات

وتحهيزاتهاللعبساحات

الضرورية.



يعقوب،مىلحضرا444

خطةعلىالاتفادتىحولالأطفالتناقشوربما.المدرسة

.اليومذلكفيللنشاط

فىأو،منفردينالأنشطةمراكزفيالأطفاليعمل

بناءبمحاولةالأطفالبعضينشغلبينما،مجموعات

وأ،الشرطةرجالثياببارتداءآخرونيقوم،المكعبات

الذين،السنكبارمنغيرهماأو،والأمهاتالاباءثياب

بالرسمالآحربعضهمويقوم.شخصياتهمتقمصيحاولون

لهمازملاءينشغلبينما،بالصلصالالتشكيلأوالتلوينأو

الملونةالصورعلىوالاطلاعالألغازحلبمحاولة

تساعدالأنشطةهذهوكل.التسجيلاتإلىوالاستماع

.متعددةبأساليبالتعلمعلىالأطفال

صفىنشاطكلنهايةفىومعاونوهاالمعلمةتقوم

الأطفالينالثم،المحتوياتترتيبوإعادةالصفبتنظيف

إلىيستمعونأو،خفيفةوجبةشناولونأوالراحةمنقسطا

المعلمة.عليهمتلقيهاقصة

منيقوملاصفيا،نشاطاالحضانةمدارسمنللكثيرإن

تنمىالتياضشاطاتابعضبممارسةالأطفالخلاله

نأيمكنكماوالقفز.،،والركض،كالتسلقأجسامهم

الخشبيةاللوحاتبعضعلىالخارجيةالساحاتتشتمل

لتمكين،متنوعةوأحجام،بأشكالتصممالتىوالصناديق

.النشاطاتتلكممارسةمنالأطفال

تتخللهاموسيقيةبمقطوعةالدراسياليومينتهىوقد

نأبعدمنازلهمإلىينصرفونثم،والإيقاعاتالحركة

حاجياتهم.،ويأخذوابأنفسهموأحذ!تهمملابسهميرتدوا

الحضانةمعلمة

الصغارتعليمبمهمةالمعلمةتقوم.الحضانةمعلمةدور

مباشرةبصورةالتعليميكونوقد.وحبهمبهموالعناية

بعضتعليمه!أو،القصةبسردالمعلمةتقومعندما

الاطفاليقومعندما،مباشرةغيربصورةأو،الحروف

مدرسةأطفاليحتاجبها.اللعبوممارسةلعبهمبتصميم

المعلمة،منفائقةعنايةإلى-سنهملصغرنسبة-الحضانة

تجعلأنالمعلمةعلىينبغىكذلك.أنفسهميؤذوالاحتى

وبينهم.بينهاحميمةالعلاقة

محئايكونأن،الحضانةمدرسة)معلمة(لمعلملابد

والتعليم،الذكاءمندرجةعلىيكونوأنجميعاللأطفال

بالحبتتسمبطريقةالأطفالمعالتعاملعلىوقادرا

معلملدىيكونأنذلك،إلىبالإضافةوينبغي.وألاحترام

الأمورأولياءمعالتعاملبشأنوالدرايةالمعرفةالحضانة

.الأطفالإسعادأجلمنوغيرهم

القرنخلالالحضانةبمدارسشمبيهةمؤمسماتنشأت

مدارسبالكريشيزحينهافىوعرفتالميلاديعضرالتابم

ظمتالعثرينالقرنبدايةفى.ا!لواليدومدارساليافعين

بإنشاءماكميلانوراشيلمارجريتالبريطانيتانالأختان

لقدبريطانيا.فىالحضانةبمدرسةعرفتمدرسةأول

منضاحيةفيالفقراءأبناءتعليمعلىالمدرسةهذهعملت

الذينالاغنياءأبناءمعلمساواتهملندنمدينةضواحى

منازلهم.فىيتعلمون

737-هـ،02-115)9يعقوب،الحضرمي

محمدأبوعبداللهبنزيدبنإسحاقبنيعقوبم(.182

البصرةأهلإمام،العشرةالقراءأحد.البصريالحضرمي

)إنه:عنهالسجستانىحاتمأبوقال.البصريعمروأبيبعد

رأيتمنأعلموهو،والروايةوالعربيةبالقرانعلمبيتمن

مؤلفاته،ومن(،وعللهالقرآنفيوالاختلافبالحروف

ونسب،القراءاتوجوهاختلافعامةفيهجمع،الجامع

ووقف،القراءاتووجوه،قرأهمنإلىحرفكلفيه

.وروحرويسهما:راويانله.التمام

المذنبأوالسيارالكوكبموقعالشمسىالحضدض

المعروفومن.الشمسمنلهنقطةأقربفىيكونعندما

في-الشمسمنلهانقطةأقربفىتكونالأرضأن

ففىالشتاءبمفصلمنتصففي-الشماليالكرةنصف

يأفىعليههومماأكبرالشمسقطريبدوالوقتذلك

متوسطمن%71.الفرقهذايتجاوزولاآخربموقت

يلمسأنالعاديالشخصبمقدوروليس.الشمسحجم

.الفرقهذالملاحظةاللازمةالأدواتاستخدمإذاإلاهذا

أوالسيارالكوكبفيهيكونالذيالموقععلىريطلق

.الأوجاسمالشمسعنلهنقطةأبعدفىالمذنب

جهنم.انظر:.الحطمة

منشاعر.م(786-؟هـ،95-؟)الحطيئة

،اللسانوسلاطةالمربالهجاءعرف،الخضرمينالشعراء

مالك.بنأوسبنجرولواسمه،لقبوالحطيئة

بذللثلقبفقيلبالحطئة،تلقيبهممببفىواختلف

وكنيته.تحقيرهاللقببهذاقصدوقد،لدمامتهأولفقره

مليكة.أبو

أوسبنلمالككانتالضراء،تسمىلأمةالحطيئةولد

اضطرابفيوزاد،نسبهفىمغموزاوكان.العبسى

بعينه،أبلهيعرفلافهو،بالنقصشعورهوقلقهالحطئة

لبمذلككلومعدميما.الوجهقبيح،الجسمضعيفوكان

فنشا،وسفهشرذاكانبل،الخلقسمح،الجانبلينيكن

معظمأرجعولذا،حولهمنالناسعلىساخطاحاقدا

السبب.لهذاشعرهعلىالهجاءغلبةالدارسين
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الخيرقليلالشركثيرأنهعلىيجمعونالرواةأنومع

وأبنائه.بزوجهبرهعلىيتفقونفهم

حياةفيآاسلم،إسلامهتأريخفياختلفوقد

ردتهفيشكمامنولكن؟!وفاتهبعدأمعل!الرسول

ذلك.بعدللإسلاموعودتهالردةحروبفيوأسره

إلىنزاعا،الدينرقيقكانأنهعلىالرواةاجمعوقد

حين،الجاهليةالحياةإلىالحنينشديدللخير.مجانباالشر

والكبراءالسادةعلىويفد،بشعرهيتكسبالشاعركان

نظاما.يرعىأوسلطانايتقيأندونيشاءمنويذميمدح

الذينفسهالطريقفىالمضيصعوبةأدركالحطئةانإلا

وأحس،الجاهلىالعصرشعراءفحولمنأسلافهسلكه

فييائساغريبافعاش،حولهمنوالأحوالال!وفبتغير

عالقأنهعلىالرواةيتفق،إسلامهبعدوحتى.الإسلامظل

فكان،قطعهمنويذموصلهمنيمدحالقبائلفيمتنقلا

.شرهويدرؤونلسانهيتقونالناس

روايتها،تواترتمشهورةبدربنالزبرقانمعوقصته

المشهور:ببيتهالزبرقانالحطيئةهجافقد

لبغيتهالاترحلالمكارمدع

الكاسيالطاعمأنتف!نكواقعد

اللهرضي،الخطاببنعمرالمؤمنينأميرعليهفاستعدى

بابياتسجنهمنعمرالحطئةفاستعطففحبسهعنه،

فيها:يقولمؤثرة

مرخبذيلأفراختقولماذا

ولاشجرلاماغالحواصلزغب

مظلمةقعرفيكاسبهمألقيت

ياعمراللهسلامعليكفاغفر

عليهأخذأنبعدعنهوعفالهرقعمرسمعهاولما

اتصالعلىالحطيئةوكانالهجاء.إلىيعودألاالعهد

المدينة.علىوالئاكانالذيالعاصبنبسعيد

وفصحائهم،،ومتقدميهمالشعراءفحولمنوالحطيئة

والفخروالهجاءالمديحمنالشعرفنونجميعفيمتصرف

لزهيرتلميذاوكان.أجمعذلكفيمجيد،والنسيب

وعده.الصياغةوصقلالشعرتنقيحمنهفورث،لهوراوية

وقد.الجاهليينفحولمنالثانيةالطقةفىسلامابن

.العيوبمنوبرؤوهبشعرهالقدامىالنقاداعجب

قوله:أبياتهمشهورومن

أناتهابعيداأحلامايسوسون

والجدالحفيظةجاءغضبوا!ان

لأبيكم-أبالا-عليهمأقلوا

سدواالذيالمكانسدواأو،اللوممن

الئنىأحسنوابنواإنقومأولئك

ش!دواعقدواوانأوفواعاهدواوان

عربيةقيمةالكرمفيهاصورالتيقصيدتهنالتوقد

القصطابعمنعليهاأضفاهبما،واسعةشهرةأصيلةخلقية

ية:والحكا

مرملالبطنعاصبثلابوطاوي

رسماساكنبهايعرفلمببيداء

وحشةالأنسمنفيهجفوةأخي

نعماشراستهمنفيهاالبؤسيرى

إزاءهاعجوزاشعبفيوأفرد

بهماتخالهمأشباحثلأثة

ملةخبزاغتذواماعراةحفاة

طعماخلقوامذللبرولاعرفوا

.الأدب،لعربياالشعر؟:أيضانظرا

ربيعأواخرة!!نموقعةو!حت.صف،!حطين

المسلمينبينام871يوليوهـالموافق583عاممنالاخر

بأرضوكانتوالصليبيينالأيويالدينصلاخبقيادة

منالغربإلىتقعحاليا،المحتلةبفلسطين)قرية.الشام

الناصروليعندماأنهأسبابهامنوكان(.طبريةبحيرة

عامبمصرالفاطميةالدولةفىالوزارةالأيوبىالدينصلاح

الفاطميةالخلافةتصفيةفيأخذ،أم961هـالموأفق456

لاستنقاذالصليبيينوجهفيالمسلمينلتوحيدالعدةوإعداد

فيالسلطةأخذعندماالمهمةهذهفيونجح.المقدسبيت

هـالموافق057عاميبينالشامإماراتوغزامصر

وحمصدمشقمثل:أم،176هـالموافق572وام174

عامكلهاالجزيرةإماراتإليهضمثم،وحلبوحماة

ذلكخلالفييقوموكان.أم182هـالموافق578

الصليبيين.معاقلعلىمتواليةبحملات

استنفرهم،المسلمينتوحيدالدينلصلاحتموعندما

رأسعلىوخرجالجهاد.إلىوالجزيرةوالشاممصرفى

أبريلهـالموافق583عاممحرمفيدمشقمنقواته

نأإلى،معاركعدةفيالفرجبقواتليصطدمم1871

منهموقتلالفرنجهزمحيث،حطينفيالحاسماللقاءكان

وفرسانهم،أمرائهمسائروأسرألفا،ثلاثينوأسرألفاثلاثين

الذي،الكركأميروأرناطالمقدسبيتملكمقدمتهموفي

يؤذيكانلأنه،نذرهلنذروفاءبيدهالدينصلاحقتله

إلىبالسيرويهدد،المعاهداتوينقض،المسلمينالحجاج

عليه.ليعتديظولن!محمدالرسولقبر

الدينصلاحاستولى،حطينفيالفرنجهزيمةإثروعلى

الحصاروضرب،الأخرىتلوواحدةالفرنجقلاععلى

هـالموافق583عامرجبمنتصففىالمقدسبيتحول

يومفيالفرنججمعصلحإلىأخيراوتوصلأم،187سبتمبر

هـالموافق5832عامرجبمنوالعشرينالسابعالجمعة
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صلاحفعامل،بموجبهالمدينةإليهسلمت،أم187أكتوبر

لأنها،الأمثالمضربأصبحت،حسنةمعاملةأهلهاالدين

بيتعلىاستولواعندما،الفرنجفعلهماعكسعلىكانت

.ام990هـالموافق394عامالمقدس

فىالحاسمةالمواقعأهم،حطينموقعةكانتوهكذا

بيتلاستردادالطريقمهدتلأنهاكلها،الصليبيةالحروب

أغضاءارأسشام،باالصليبيةاللاتينيةالمملكةوسقوطالمقدس

.المشرقفيالاستعماريةمطامإلفرنجعلى

الصليبية.الحروب،الايوبىالدينصلاح:ايضاانظر

أجضائعاانتقالدلإيقا!إليهيلجأأمرالفجاريالحظر

هذاالحكومةوتصدرالجو.أوالبرطريقعنآخربلدإلى

موانئها.منمعينةتجاريةسفنخروجأودخوللمنعالحظر

الحربيةالمساعيلإعاقةحظراتفرضأنللحكومةيمكنكما

-المثالسبيلعلى-المتحدةالولاياتمنعتفقدالاخر.للبلد

الشيوعية.البلادإلىالحاسوبوأجهزةالأسلحةتصدير

علىتجارئاحظراالح!صمةتفرض،الأحيانبعفه!وفي

أسلد.اذأسكيتحذهالإجراءاتمعارضتهاعنتعبيرامابلد

حتىاطسيئةالحكومةعلىاصلضغطالحظريستخدمكما

الحظرأ!استعمااطتحدةالأماأقرتوقدسياستها.منتغير

الدولمنطلبأم،519عامففى.الغرضلهذاالتجاري

الأمقواتوجوديدعمأنالمتحدةالأمفيالأعضاء

إمداداتبقطهعوذلككوريا،حربفيالمشاركةالمتحدة

الصيني!تأيديفيتقعكانتالتيالمناطقعنالأسلحة

.الشمالفىالشيوعيينوالكوريين

تعاطيمنعإلىيشيرقانونيتعبيرالخمور!حظر

التشريعاتبمقتضىأوالقانونبحكمالكحوأجةالمشروبات

صناعتهاتمنعأخالىوبا،المجالهذافىالمعروفةالدينية

فيالمستخدمأضعبيراهوالخمورتحريمأنغيرونقلها.وبيعها

الإسلامية.البلادفىالدينيالتصور

والروموالجنالجعة:الكحوأجةالمشرولاتهذهوتشمل

وكيرها.والنبيذوالويسكيوالفودكة

التعديلإلىالإشارةالخمورحظربعبارةيقصد

بحظرويقضى،أم029لمشةأجريالذيالدستوري

هوهذاوكان،الأمريكيةالمتحدةالولاياتداخلالخمور

عشر.الثامنالتعديل

متعاطىمعدلاتانخفاضإلىالتعديلهذاأدى

ألغىالذيأم339قانونظهرحتىكبيرةبدرجةالخمور

أخرىمرةالمتعاطيننسبةفارتفعت،السابقالتعديل

المشروباتوتهريبوتصنيعوشراءبيعحركةوراجت

الكحولية.

أطباءمنالأمريكيالمجتمعفيالأفرادبعضنادى

لاعتقادهمالخمور،تعاطيفيبالاعتدال،وغيرهمووزراء

سلوكياتهعلىومؤثرة،الإنسانلصحةمدمرةأنها

الانهيار.إلىبهوتؤديفقرهمنوتزيد،الأخلاقية

حيث،إيجابيةنتايجالحملةهذهأحرزت،وبالفعل

لترا11إلىالخالصالكحولكمياتتعاطيمتوسسطهبط

سنويا.الواحدالفردمستوىعلى

تحاربمكثفةبحملاتأطصلحيما!ام!كتير:خام

ومشكلاتفقرمنتسببهومامخاطرها،تبهبالحمور

أدىوقد،وأطفالهمشوجاتهمالأزواجا:إهمالصحية

الحاناتإلىالسياسيونالمصلحونينظرأنإلىذلك

.الفاسدةالسياسيةللمنظماتالرئيسيةالدعامةباعتبارها

منيقللالسكرأنيعتقدونكانوافقد،الأعمالرجالأما

.الإنتاجمعدلاتمنويحطالعمالسلامة

يعارضونالمدمنينمنكثيرةطوائفهناك!انت

بينمتأرجحاالأمرظلوقدوبيعها.الخمورحظهرقوان!ت

لكنيحظر،وقانونيبيحقانونبينر:معارضمؤيد

عصابةمثلونقلهاوبيعهاالخمورتصميععصابات

.الأحوالأيعلىالمستفيدةهى!سانتأجوتلجررا

متهمينالحظرقوانينالخمورحظرمعارضوقاوم

فىوتحكمت،الشخصيةالناسحريةسلبتبأنهاا!ضمة

علىالأمرإلىحديثاالمهاجروننظركما،حياتهمأساليب

رأىكما،الثقافيةتقاليدهمعلىصارخوهجومتعدأنه

الحكومةحرمتقدالخمورحظرقوانينأنالناسصكتير

الحاجةأمسفيوهىالحمورعلىالمفروضةأضرائبامن

إليها.

أبدىأم،329سنةالرئاسيةالانتخاباتحملةوفي

وفازالخمور،حظرإبطالعلىموافقتهالديمقراطيالحزب

روزفلت.ديلانوفرانكلينفيها

التعديلإجراءأم339سنةفبرايرفيأعونجرسااقترح

عشرالثامنالتعديللإبطالالدستورعلىوالعشرينالحادي

الولاياتصدقتوقدالخمور،بحظريقضيكانالذي

الخمورحظربموجبهوانتهىإبطاء،دونالتعديلهذاعلى

الخمسينياتحتىظلتالجنوبمنولاياتبضعفيإلا

وتعاطيها.الخموربيعتحظرالعشرينالقرنمنوالستينيات

التىالجهودمعظمعنالن!صرف،الحينذلكومنذ

وانتقلالخمور،تعاطيمنلمئالبالغينتبذلكانت

حلولوءايجاد،الإدمانمعالجةإلى-تدريجيا-الاهتمام

بالخمور.علاقةذاتأخرىلمشكلات

الغربيةالحكوماتنجدالعالممنأوسعنطاقوعلى

إليها،تعودثمفيها،تتراجعثمالخمور،حظرقوانينتسن

وإباحة،منعبينتتارجحالحكوماتتظلدواليكوهكذا



447الحفر

جذورها،منالمشكلةعلىالقضاءدونمختلفةلأسباب

هذهعلىالقضاءفيالأشملالتربويالمنهجاتباعودون

العالم.أرجاءمعظمفىلشعوبهاالمدمرةالظاهرة

الإسلاميةالشريعةمقاصدمنوالخمور.الإسلام

والمالوالنفسالعقل:وهىالخمسالكلياتعلىالحفاظ

والدين.والعرض

والمالوالنفسالعقلمهلكاتمنالخمركانتولما

لها.اللهتحريمكانوالدين

بالشهواتالمتعلقةالأمورمنأيضاالخمركانتولما

فيالتدر!وتعالىتباركاللهحكمةمقتضىكانوالأنفس

حياتهم.وواقعالمتعاطيننفسيةمعيتناسبتدرجاتحريمها

،الإسلامقبلمامجتمعفياجتماعيةعادةكانفالخمر

فبدأ،العربيةالقبيلةلدىالعامةالممارساتمنوجزءا

ضررهالكن،ومنافعمضارفيهاالخمرأنيبينالإسلام

الخمرعن)يسئلونك:تعالىاللهفقالنفعهامنأكبر

منأكبروإثمهماللناسومنافعكبيرإثمفيهماقلوالميسر

.912:البقرةنفعهما!

تحريمهاطريقفيأكبرخطوةذلكبعدالقرآناتخذثم

العبثمنوأنه،الكاملالوعيتعستلزمللهالعبادةأنفبين

فمنعواعغيروهوالصلاةفيال!نسانيدخلأناللهبدين

يأيها)تعالىقالسكارىوهمالصلاةفيالناسدخول

ماتعلمواحتىسكارىوأنتمالصلاةتقربوالاأمنواالذين

.43النساء:تقوين!

اللهقولفنزلالنهائيالتحريملقبولالمجتمعتهيأوهكذا

والأنصابوالميسرالخمرإنماءامنواالذينيأيها):تعالى

*!تفلحونلعلكمفاجتنبوهالشيطانعملمنرجسوالأزلام

.09:ئدةالما

،وغرائزهالإنسانراعىالذيالتربويالتدرجوبهذا

هذاولعل.الظاهرةهذهعلىوتعالىتباركالحققضى

واتباعهملهالناساممتجابةوراءكانالتحريمفيالمنهج

أحاديثفىأكدقدعقيطالرسولإنثمفيه،اللهشرعة

فقالمسكر،أيعنالامتناعوضرورةالخمرمضاركثيرة

(حرامخمروكلخمرمسكر)كلوالسلامالصلاةعليه

ماجه.وابنأحمدرواه

رواه(حرامفقليلهكيرهأسكر)ماطي!أيضاوقال

.!ا!ابنرواهولاضرالأضررالاأيضاوقال.مسلم

الخمرمتعاطيفيالشربحدتنفيذكانثمومن

تكفهرادعةبدنيةعقوبةليكونطبيعياأمرا،جلدةثمانين

ألله.شرعمخالفةعن

تطهيرفيالسابقةالعواملكلتضافرتوهكذا

هناكزالتولا.الإدمانظواهرمنالإسلاميةالمجتمعات

الشريعةحدودبتطيقالملتزمةالإسلاميةالدولبعض

البلدانوبعض،واسمودانالسعوديةالعربيةالمملكةخصوصا

الحد،وتقيمالجلدعقوبةتطقالتيالأخرىالإسلامية

ظاهرةفإنالحدودهذهتقيملاالتىالإسلاميةالبلادوحتى

البلادفيتمثلهكالذيخطراتمثللافيهاالخمرتعاطي

الغربية.

نيشن،،الصاخبةالعشرينياتشيكاغو،أيضا:انظر

الإسلامي.الفقهفيالعقوبةمور،أميلياكري

لسكضىتحدمالمزرعةفيمبنىالحيواظت!حظيرة

المؤنمنوغيرهوالحبوبالتبنولتخزينوالخيولالمواشى

لاستخداماتحظائرتنشأكما.الحيواناتإليهاتحتاجالتي

هذهوتكون.الحليبلأبقاربعضهاتخصصإذ،معينة

ومزودةالتهويةجيدةمنعزلةمناطقفيغالباالحظائر

منوغيرهاالمواشيلحلبوآلاتللماءوبمصدربالكهرباء

.الأجهزة

منتحميهابطريقةاللحوموأغنامأبقارحظائروتبنى

وكذلكالبارد.الطقسصغارهاوتقىوالثلوجالرياح

.للخيولاصطبلاتبوصفهاالحظائرتستخدم

منحدرعلىأومرتفعسطحعلىالحظائرتقامأنيجب

وأم03الحظائرتبعدانينبغيكماالأمطار.مياهلتصريف

حعسبالحظائرتقسم.الشربمياهوابارالمساكنمنأكثر

تخصصمرابطتسمىحجيراتفهناكأستخداماتها.

حظائرفىاللحومأبقارتوضعبينما،الحليبوأبقارللخيول

جوادا،منهاكلتستوعبأصغرحظائرجوارهاوإلىكبيرة

علىالحظيرةتحتويوقد.أغنامأوعجولبضعةأوبقرة

للتبن.ومستودعاتللحبوبوصناديقللذرةمعالف

لتخزينسلواتواللحومالألبانحظائربعضبجوارويوجد

أيأووالفصفصةالذرةمنيصنعالذيالمحفوظالعلف

المحفوظالعلفويستخدم.السلوةانو:أخر.علف

الشتاء.فصلفيللمواشيطعامبوصفه

البناء.معداتانظر:.الأرصحفارة

الطبيعية.المواردصيانةانظر:.الغاباتعلىالحفاظ

الطبيعية،المواردصيانةانظر:الماء.علىالحفاظ

الماء.

صفيحةبتشكيلصورةأونموذجقصعمليةالحفر

بعدالمحفورةالصفيحةهذهتستعملثم،مسطحةمعدنية

الفنونفىمهموالحفر.ال!سورةأولطئالنموذجذلك

المقالةهذهوتفسر.كذلكالتجاريةالطباعةوفي،الجميلة

الحفرعنالمعلوماتمنولمزيد.جميلفنأنهعلىالحفر
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والطماعةالضوئيالحفرانظر:.التجاريةالطباعةفى

الفوئية.

فىالمستخدمةالصفائحمعظم.المعدنيةالصفيحةحفر

حفروعمد.اشلكأوالنحاسمنمصنوعةالحفرعملية

فولاذيةأداة-ا!لنقالتقالفنانيستعملأصفيحةاعلىصورة

يكون-المعدنأوالحجرعلىبهايحفرالمسقىالحديدمن

علىألاخرالطرفويرتكزمدبباالأداةهذهطرفيأحد

مقبض.

يحركحيث،عاليةمهارةهذهالحفرعمليةتتطلب

وفىالمنقالقحافةعكسالصفيحةيديهبإحدىالفنان

وسحبهالمنقالقلتوجيهالأخرىيدهيستعمل،نفسهالوقت

تحريرفيالشقوقوعمقعرضويساعديريد،الذيللاتجاه

الفنانيزيا!ذأطثبعد.اللوحةملامحوبالتالىالخطظهور

خاصة.وأدواتموادباستعمالالشقوقمنالمعدنيةالبرادة

حفربعمليةأجدءواالشقوقجميعإخفاءللفنانويمكن

الصفيحة.نفسعلىجديدة

عاليةمهارةأيضاالعمليةهذهتتطلبالحفر.طباعة

وكلالإمكانقدرمطابقةصورإنتاجيريدالفنانلأن

مطبوعة.نسخةتسمىواحدةصفيحةمنتطبعصورة

والمكبس.والورقالحبرإلىالصورطباعةعمليةوتحتاج

تسمىأداةفوقالصفيحةتسخنالأمربدايةففى

الكثيفالحبرالمسخنالمعدنيتبت.الساخنةالصفيحة

ذلكبعدأ!بارد.االمعدنمنوأفض!!أقوىبشكلالمطبوع

صعيرةمسطرةأوالمقوىالورتمنقطعةالفنانيستعمل

الفناديبدأثمالمنقولثر.السطحعلىالحبرمنطبقةلوضع

إلىالحبرفيدح!!،الصفيحةخلالمنودفعهالحبربمسح

الصفيحةتمسحبالحبرالشقوقملءيتمأنبعد.الشقوق

حيث)الجاف(،القاسىالقمالقمنبقطعةمراتعدة

لتوزبالحبرالضغطمنوعادائريةبطريقةالفنانيمسح

الزائد.الحبروإزالةكلهاالصفيحةعلىمتساوبشكل

علىالحبرمنرقيقةطبقةهناكتبقى،الإضافىوبالمسح

منباليدأخيرةمرةالصفيحةتمسحماوعادة.الصفيحة

وبعد.رقيقةمتناسقةتأثيراتوءايجادالأضواءتكوينأجا

للطاعة.جاهزةالصفيحةتكونذلك

يدويامصنوعورقعلىالحفرالفنانونيطبعماغالبا

طمسهاأوالورقةنقعيتمحيث،العاليةجودتهبسبب

أفضل.بشكلالحبروتمتصليونةأكثرتصبححتىبالماء

الأسطوانةعنالنابخالضغطالفنانونيضبطذلكبعد

ويضعونالمكبسعلىالصفيحةيضعونثم،المعدنية

ذلكبعدبالحبر.المملوءةالصفيحةعلىالمبللةالورقة

تمررثماللباد،منأكثرأوببطانيتينالورقةيغطون

ضغطيؤديحيث،المكبسخلالمنالصفيحة

وأصورةمكوناالورقةإلىتسربهإلىالحبرعلىالأسطوانة

الفنانيزيلالمكبسخلالمنالصفيحةمروربعد.بصمة

بعد.تتمزقلاكىشديدبحذرالورقةويزيلالبطانيات

حيث،تجفلكىبيضاءنشافاتبيناصورةاتوضعذلك

منليتأكد،النشافاتعلىمسطحةألواخاأغنانايضع

التحبيرعمليةوتكررتجعدها.وعدمالورقةتسطح

سحببعد-الفنانيزيلحيث،صورةلكلوالطاعة

زيتباستعمالالصفيحةمنالحبرجميع-الصورة

فىشديدبحذريلفثم(.البطم)صمغالتربنتينا

ويخزنها.الصفيحة

بالإبرةالنقشعمليةتختلف.الحادةبالإبرةالنقش

الحالهووكماقليلا.الأساسيةالنقمقعمليةعنالحمادة

صفيحةلإيجادنموذجبقصتصنعالصورفإنالنقوشق،فى

الإبرةتسمىمعدنيةأداةيستعملالفنانواع!معدنية

منبدد!الصلبالفولاذمنأوماسميةحافتهاتكون

المنقاش.

رقيقةمعدنيةقطعافإن،الصفيحةالإبرةتخترقوعندما

علىبالاعتمادالفنانويستيممنها.تتطايرالحسكتسمى

علىابريوضعثم.ا!لنقالشتسمىحادةأداةبرساطةودلك)يمين(معدليةصميحةفىتصميمهالمرادالشكلبحفرالفمانيقومالحفر.عملية

تاما.لقشامخلماالورقةسطحعلىالحبرينتق!وبهذامكس!.خلالمنالورقمنوقطعةالمحبرةالصفيحةالفماديجريثم)الوسط(الصفيحة

)اليسار(.
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الالمانىالفنانصممكيفيوضحدوريرالبرختبوساطةصممحفر

الصبغى.الوقعلإضفاءوالخطوطالنقطاشكال

الشق.جانبيأوجانبعلىالحسكهذاإنتاجالزاوية

وبالتالي،الشقمنأفضلبشكلالحسكبهذاالحبريلتصق

الإبرةصفائحتطبعوكذلك،الصورةخطوطتتشكل

وخطوط،الاخرىالمنقوشةالصفائحطريقةبنفسالحادة

استعملالتيالنقولقعنالناتجةتلكمنأنعمالحادةالإبرة

والنقشالحكالحادةايلإبرةيرافقماوغالباالمنقالقفيها

خاصة.تأثيراتعلىللحصول

ئاريخيةنبذة

الفنية.التعابيرأشكالأقدمأحدأنهعلىالحفريصنف

تاريخويعود.قديمةأزمانخلالحفرتالأولىفالنقولق

،الميلاديعشرالخامسالقرنإلىالباقيةالمعدنيةالنقولق

ما-528ا471دوريرألبرختالألمانيالفنانيعتبرحيث

السابقينالنقاشينبينومنالكبار،النقاشينأوائلمن

فانلوكاسألمانيا،منشونجورمارتن،كذلكالكبار

كماإيطاليا،منبولايودوديلأنطونيومانتينا،أندريا،ليدن

القرنفيالإنجليزيالنقشروادمنهوجارثوليميعتبر

الإنجليزيوالشاعرالفنانكانكما.الميلاديعشرالثامن

ومنعشر.التاسعالقرنأوائلفيمعروفانقاشابليكوليم

وليمستانليالعشرينالقرنأوائلفيالروادالحفرفناني

.بتيرديوجابوهايتر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أندريا،نتينامارت!ماشمونجور،وليم،بليك

وليم،هوجارثالطاعةفطالماالحفر

ختلبرأ،وريرد

بئر)حفرالنفطالغاز(بم)إشماجالغازانظر:ر.الاب!حفر

(.الزيت

وسيدتانالضوئيةوالطباعةالضوئيالحفر

وهي:للبم،الرئيسيةالطرقلماحدىالطباعةألواحلتجهيز

الطاعة3-الأوفعستطباعة2-البارزةالطباعة-أ

فيالحروفيةالطاعةفيللطبعالقابلةالأجزاءتكون.الغائرة

وفي.بالشكلالمحيطةالطابعةغيرالأجزاءمنأعلىمستوى

في،الطابعةوغيرالطابعةالأجزاءتكونالأوفستطباعة

منأكانتسواء،الغائرةالطباعةفىأماواحد.مستوى

تحتتحفرالطابعةفالأجزاء،الألممطواناتمنأمالألواح

الطالغ.غيرالسطحمستوى

الطاعةألواحلتجهيزالضوئيالحفروسيلةوتستعمل

ألواحلتجهيزالضوئيةالطباعةتستعملكما.الحروفية

،الغائرةالطباعةواسطواناتألواحأما.الأوفستطباعة

فىوتعرف.الضوئيبالحفرشبيهةبوسيلةتجهيزهافيتم

الغائر.الضوئيبمالحفرالمتخصصينأوساط

الحروفيةبالطباعةالضوئيالحفر

الضوئيةبالوسائلالحروفيةالطباعةألواحتحهيزيتم

يغلبوسيلةوهي(،الكليشيه)حفربالأحماضوالحفر

يمكنكما.التوضيحيةالرسومطباعةفياستعمالها

بارز،شكلفى-المتون-المقروءةالمادةتجهيزفياستعمالها

ألواجوتنقسم.ذلكعنتغنيالمصفوفةالحروفولكن

موحدحفر-ا:رئيسيينقسمينالضوئىبالحفرالطاعة

ظلي.-الكثافةمدرجحفر2-خطي-الكثافة

)المادةمخطوطةمنيجهزوهو.الكثافةموحدالحفر

ا!صوالمساحاتالخطوطعلىتشتملل!طباعة(المعدة

البيانية،كالرسوم،التظليلدرجاتفيتفاوتبلا

المفردةوالصفحاتبالحبر،المنفذةوالرسوم،والجداول

.البروفات-للتصحيح

للبمالمعدةالموادتصور.السالبةالنسخةتجهيز

ضوئيفيلممنقطعةوهى.سالبةضوئيةنسخةلاستخراج

فىعليهماهيعكسالظلدرجاتفيهوتبدو-تظهيرهتم

التصويرالةأمامللطبعالمعدةالموادوتثبتالمصور،الأصل

لإخراجالتصويرالةوتضبطبيضاء.ساطعةإضاءةتحت

فتبدو،السالبالفيلمتظهيرويتم.للطاعةالمطلوبالحجم

سطحفىشفافةأو،فاتحةالأصلفىالداكنةالأجزاء
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المعدةالمادةخلفيةفيالفاتحةالأجزاءتظهركما،الفيلم

اسمالب.الفيلرسطحعلىشفافةوغيرداكنةللطباعة

للقطعتجميعنسخةبإعدادذلكبعدالحفرفنيويقوم

وتفرد.لثمفافةبلاستيكقطعةعلىولصقها،الختلفةالسالبة

حساسةبمبقةمجفزمعدنىلوحعلىهذهالتجميعنسخة

أطوحاأصسص!أا!لامصرالجانبي!صنأنويجبللضوء.

نست!فىا!داكاتاالغشاءلطبقةالحاملالجانبهو،المعدنى

معادنصالمصنوعةالأأ!احوتستعمل.ألمجمعةالسوالب

ضغطذأسكبعدشمث!ا.المغنيسيومأوالنحاسأوالزنك

تفريغإطارداخلالمعدنىاللوحسطحعلىالتجميعنسخة

.الالتصاقمندرجةأقصىلإحداثللطبعهوائي

ذإ-الإستنسل-الروسممقامهناالسالبالفيلمويقوم

الفاتحةالأجزاءمنالنفاذمنالقويةالإضاءةأشعةتتمكن

اللوحسطحإلى-المصورةالأجزاء-السالبالفيلمفى

فتتصلىاصلضوء،حساسمحلولمنبطهبقةالمجهزالمعدنى

أ،،أسلإزاقابلةعيروتصير،للإضاءةتتعرضالتيالأجزاء

حنةالداالمساحاتتحتالواقعةالأجزاءتحتفظبينما

لتذويببالمياهبغمرهاذلكفيتم،للإزالةوقابليتهابرطوبتها

التظهير-عمليةتتموبذلكوإزالتها.الرخوةالأجزاء

بالمساحاتفقطمحتفظاويكونالمعدنىللوح-التحميض

.الحموضمنالواقيةالصلبة

محلولفيالمعدنياللوحيغمر.بالحموضاللوححفر

بفترةمرحلةك!وتعرف.مراحلعدةعلىحمضي

المعدنيالسطحمنبسيطةطبقةخلالهاتزال،تحميض

علىخاصمسحوقينثرمرحلةكلوبعدبالش!!ل.المحيط

منلتقيهاالمحفورةلالمساحاتالمحيطةالدقيقةالحواف

داسماالمسحوتهذاويعرف.الجانبىالتآكلأو،التجريف

عدةاطسحوثونثر،التحميضفتراتوتتكرر.التنيندم

واضحأضفاصيل،امكتملس!علىيحصلأنإلىمرات

البروز.

باسمتعرفطريقةإلىالحفرفنيىمنالعديديلجأ

مرةالحموضعلىاللوحفيهايعرضمسحوقبدونالحفر

يتموفيها.الواقىالمسحوقلاستعمالالحاجةدونواحدة

السائلتقذفآلةداخلأسفلإلىبوجههاللوحتتبيت

لاتتعرضوبذلك،اللوحسطحإلىمباشرةالحمضى

ويحتوي.الجانبيللتآكلالمحفورةللأجزاءالدقيقةالحواف

علىتهـأكمواقيةكيميائيةمادةعلىالحمضىاسسائا!ا

الحفر.عمليةأثناءلحمايتهافتقوم،الحواف

ا!دةا!ادافوع!ذايخا!سب.الكثافةالمدرجالحفر

المنفذةكاللوحاتالمتصلالظليالتدرجذاتعةأطصاإ

الملونة،الضوئيةوالصور،المائيةالألوانأو،الزيتبألوان

عمليةوترتكزوالأسود.،بالأبيضاللونوالأحادية

على،للطباعةالمجهزةوالمادة،المطبوعةالمادةبتوافقالإقناع

أمسكتإذاالحفر.فنيبتنفيذهقامللمشاهدبصريإيهام

بالأسودصورةسط!فيالنظرودققتم!جرةسعدسة

مجلة،أو،يوميةصحيفةأو،كتابفىوالأبيض

النقاطمنضخمعددمنم!صنةأنهالاكتشفت

لوساطةبارزةصورةيتحمجهزمعدلىاطوحمسحوقبلاالحفر

الحامضيقدفإد،الالةداحلاحدةرعمليةليالحمصياضآكا!ا

علىالحمضىالتاكلإحداثدىويبدأاللوحسطحعلىمساشنرة

الطابعةالأجزاءلحوا!الحانبىاضجويفاولايتم.ال!هالعةعيرالخلفية

إلىمضافةكيميائيةموادأدكما.الحامصلتأتيرالمباشرتعرصهالعدم

.الحوافهذهتدهورتمنعالجانبيةالحوا!على،لترصيبتقومالحمض
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هيالكبيرةالنقاطفيهاتزدحمالتيفالأجزاء.الصغيرة

سوداء.أوداكنةرماديةإماوتكون،الظلالمساحات

هيوحجمهاالنقاطكثافةفيهاتقلالتىوالأجزاء

بيضاء.أوفاتحةرماديةإماوتكون،المضاءةالمساحات

منللطباعةالمعدةالمادةتصويرعندالمتفاوتةهذهوتتكون

.الظلاللتكسيرشاب!!رشحخلال

كل،زجاجلوحيمنيتكونالظلالتكسيرمرشح

اللوحانيلصق.شفافةغيرمتوازيةبخطوطمسطرمنهما

مكونةسطحيهما،علىالمرلم!ومةالخطوطتتعامدبحيث

وأالشبكيةنعومةوتعتمد.الصغيرةالمربعاتمنشبكية

الواحد.المربعالسنتيمترفيالخطوطعددعلىخشونتها

وشفاوت.النقاطكثافةدرجةعلىبدورههذاوينعكس

ولكنخطا،016-18مابينالمرلغفيالخطوطعدد

الخطوطفيهاتتراوحالتىهيتداولأالأكثرالمرشحات

الورقنوعيةوتؤثرالسنتيمتر.فيخطا06-42مابين

وذفالورق؟الشبكيةحجماختيارعلىللطاعةالمستعمل

تواؤماأكثريكونالحبرلامتصاصوالقابليةالخشنأسمطح

وأغلب.ناعمةبشبكيةالمنفذةالتوضيحيةالرسوملطاعة

وتستعملخشن،ورقعلىتبماليوميةالصحف

السنتيمتر،فيسطرا26حوالىكثافتهاشبكيةمرشحات

سطرا52حواليكثافتهامرشحاتفتستعمل،المجلاتأما

.الورقمنناعمنوععلىوتطعالسنتيمتر،في

أمامللطاعةالمعدةالمادةتوضع.السالبةالنسخةتجهيز

التصويرآلةوتعدل،الإضاءةوتضبطالتصوير،الة

مرشئئدخلثم.محددةبمقاسسلحمالبلاستخراج

وسطحالتصوير،آلةعدسةبينيفصلحيزفيالظلال

الضوءمروريتحتموبالتاليالتصوير.الةداخلالفيلم

فتحاتخلالمنللتصويرالمعدةالمادةمنالمنعكس

وتتحول.صغيرةنقاطإلىفتتحول،الدقيقةالمربعةالشبكية

سودأءنقاطإلىتصويرها!مالتيالمادةفيالفاتحةالمساحة

أما.الضوئىالسالبسطحعلىكثافةوأشدحجما،أكبر

نقاطإلىعليهاالقليلالضوءفيتحول،الداكنةالمساحات

نقلوعند.السالبالسطحعلىمتفرقةصغيرةسوداء

تنقلب،المعدنياللوحعلىالسالبةالنسخةمنالأشكال

إلىالسوداءالكبيرةالنقاطذأتالكثيفةالمساحات

النقاطإنإذ،اللوحسطحعلى-موجبة-فاتحةمساحات

إلاالتظهيرعنداللوحسطحإلىالإضاءةنفاذتمنعالكبيرة

عكسيا،التأثيرفيكونتفصلها،التيالصغيرةالفجواتمن

سطحعلىمتفرقةصغيرةنقاطمنفاتحةمساحاتفتنشأ

.اللوح

مدرجةالسالبةالنسخةتعدبالحموض.اللوححفر

السالبةالنسخةبهاأعدتالتينفسهابالخطواتالكثافة

علىالسالبةالنسخمنغيرهامعتلصقإذ،الكثافةموحدة

تظهيروبعد.معدنيلوحعلىوتصور،التجميعنسخة

للضوء.الحساسالمحلولمنالرخوةالمساحاتتزال؟اللوح

الحفرفييتمبماشبيهةبخطواتالحفرعمليةوتتم

تتطابقأنيتحتمإذ؟دقةأكثركانتوإن،الكثافةموحد

المعدةالمادةأصلمعالمطبوعةالمادةفىالتظليلدرجات

الفجواتعمقضبطفيالتدقيقيجبكما.للطاعة

ويجب.المظللةللمساحاتالمكونةالنقاطحولالمحفورة

التاكلمنالنقاطبهذهالمحيطةالحوافحمايةكذلك

التجريف.أوالجانبي

المحفورةالألواحلإعدادوهو.للألوانالحفر

للطاعة،معدةملونةلموادالشاملاللونيللاستنساخ

الحفرفنيويقوم.الملونةالضوئيةوالصورالفنيةكاللوحات

منلكلمنفصلسالبوتجهيز،مرأتأرلغالموادبتصوير

المكوناتوهيوالأسود،،والأزرقوالأحمر،الأصفر،

النسخمنالألواحتجهزذلكوبعد.الملونةللمادةالأساسية

الأربعة.الألوانمنبواحدللتحبيرلوحويخصص،السالبة

الطباعة.:انظر

للطاعةالحفرلتجهيزأخرىطرقهناك.أخرىطرق

الفوتوغرافيالحفرالاتأستعمالتشملالبارزة

الضوئية.بالبلمرةالمجهزةالبلاستيكوألواح،الإلكترونية

الحفرآلاتتقوم.الإليكترونيةالفوتوغرافيالحفرآلات

بالاستعانةللطاعةالمعدةالأصليةالمادةبمسحالإلكترونية

السطحمنالمنعكسالضوءويقوم.دقيقضوئيبشعاع

على-مدبببرأسجهازبتنشيطتقومنبضاتبتوليد

التسجيلقلميقوم.التسجيلقلميسمى7الرقمشكل

لوحعلىالحرقأوبالخدشوالنقاط،الخطوطبتوضيح

الإلكترونيةالنبضاتقوةوتتحكم،بلاستيكياومعدني

المعدةالمادةفيالبيضاءالأجزاءأما.القلمأداءعلىبالتأثير

يشتدثمومن،النبضاتقوةعلىتأثيراالأكثرفهي،للطبع

ويصير.أعمققطعاالنتيجةوتكون،المدببالرأسأداء

المساحاتبتأثيرالنبضاتتخفعندماضحلاالقطع

الداكنة.

مادةمنطبقةعلىتحتويالمبلمر.البلاسليكألواح

شم.معدنيةقاعدةعلىللضوءحساسةبلاسشيكية

الكثافة،مدرجالحفرأو،الكثافةموحدالحفرفياستعمالها

سالبخلالمنقويةلإضاءةالبلاستيكيةالمادةبتعريض

البلاستيكويتصلب.الضوئيالسالبأجزاءمنضوئي

الأكثرالسالبأجزاءوتكونإليهالنافذالضوءبمقدار

تصلبفيشتد،للشكلالناقلةالأجزاءهىللضوءتسريبا

ذلكبعد.اللوحسطحعلىلهاالمطابقالبلاستيكيالغشاء

منالرخوةالاجزاءيزيلكيميائيبمحلولاللوحرشيتم
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واضحةالصلبةالصورةتبقىثمومن،البلاستيكىالغشاء

.اللوحسط!علىالبروز

الضوئيةالطباعة

ألواحلتجهيزكيميائيةضوئيةطريقةالضوئيةالطباعة

مستوىفيللطبعالمعدالشكلويكونالأوفعستطباعة

سطحعلىبالشكلالمحيطة-الطابعةغير-نفسهالخلفية

عدمحقيقةعلىمؤسسةالأوفستوطباعة.اللوح

طبعهايرادالتىالمساحاتتجهيزفيتمبالماء.الزيتامتزاج

طاردةقابليةذاتالمساحاتهذهتجعلكيميائيةبمعالجة

فيتمبالماء،مشبعةتسويةاسطواناتتبثهالذيللماء

نفسهاالقابليةوهذه.الطابعةغييالأجزاءترطيب

معاودةالأخرىالتحبيراسطواناتعلىالسهلمنتجعل

المساسعدممع،الدهنيبالحبرالطابعةالأشكالتحبير

عمليةأثناءبحمايتهاالماءيقومالتيالطابعةغيربالخلفية

الطبع.

يقةبص!إالورقعلىالمحبرةالأشكالطبعولاشم

بطريقةالطباعىاللوحسطحمننقلهايتمبل،مباشرة

آلةلأسطوانةمطاطىغطاءسطحعلىالشكلإسقاط

وطباعة.الورتعلىلماسقاطهبدورهاتقومالتيالطاعة

الختصريناسميهابأحدتعرفالأوفستأوالليثوغرافيا،

أوفست.أوليثو

فىالتجهيزخطواتأولىإن.السالبةالنسخةتجهيز

فيهابما،للطاعةالمعدةالمادةتصويرهىالضوئيةالطباعة

هذهوتتشابه)التجارب(.للتصحيحالمطبوعةالنماذج

الموادتصور.الضوئىللحفرالإعدادعمليةمعالعملية

الموادتصوربينما،التجاربمتضمنةالكثافةموحدة

شبكيبمرشحتصورحيثعنها،منفصلةالكثافةمدرجة

تجهيزوبعد.نقطةمساحاتإلىالمظللةأجزائهالتحويل

ستظهرالذيبالنسقتحميعنسخةعلىتحمعالسالبةالنسخ

تنقل،ذلكبعد.الطباعةبعدتوضيحيةورسومامتونابه

طباعةألواحعلىالتجميعنسخةفىالمصورةالمواد

الأوفست.

ألواحمنكثيرةأنواعإعدادشم.الطباعةلوحتجهيز

فيتقعايستعمالأالأكثرالأنواعولكن،الأوفستطباعة

الوا!2-السطحيةالمعالجةألواح-ا:مجموعاتثلاث

المزدوجة.المعادنألواح3-العميقةالمعالجة

ألواحشكلفيعادةتصنعالسطحيةالمعالجةالواح

حساسةمادةمنبطقةالمغطىالألومنيوممعدنمنرقيقة

علىالحساسةالمادةبطلاءالتجهيزفشويقومللضوء.

التحسيسسابقةألواحعلىالاعتمادأو،اللوحسطح

عنبعيداوتحفظشرائها،عندالتحسيستامةوتكون

الحفرفنييقومالتىالألواحأمااستعمالها.حينإلىالضوء

طولإنإذ،قصيرةفترةخلالاستعمالهافيجببطلائها،

مماللضوءالحساسةالمادةتصلبعلىيساعدالتخزين

.للاستعمالصالحةغيريجعلها

داخلاللوحسطحعلىالسالبةالتجميعنسخةوتفرد

سطحعلىقويةإضاءةوتسلط،الهوائىبالتفريغيعملإطار

المادةفتتصلب،التجميعنسخةسوالبخلالمناللوح

السالبة.النسخمنالشفافةالأجزاءتحتللضوء،الحساسة

عنالضوءبحجبالسالبةالنسخفىالمعتمةجزاءالأوتقوم

ذلكبعدويتم.الرخوةبطبيعتهافتحتفظالحساسةالمادة

اللوحسطحعلىالتظهيرحبرباسميعرفمحلولسكص

بالماء.ذلكبعداللوحويغسلللضوء.تعريضهتمالذي

الطابعة.غيرالمساحاتمنالرخوةالمادةمنماتبقىفيزول

والقابلةللماءالطاردةالصلبةالمساحاتالسطحعلىوتبقى

للتحبير.

المعالجةبألواحشمبيهةبطريقةتجهزالعمقيةالمعالجةألواح

نسخمنتكونالمعتمدةالتجميعنسخةولكن.اسمطحية

يعاد،موجبةنسخةعلىوللحصول.سالبةوليستموجبة

الفيلميالورقعلىتطبعأوالسالبةالنسخةتصوير

اللوحسطحعلىالموجبةالتجميعنسخةوتفرد.الشفاف

،للإضاءةالتعريضوبعدللضوء.الحساسةبالمادةالمعالج

الرخوةالمادةوتزال-الطابعةغير-الفاتحةالأجزءتتصلب

التيبالحموضالأجزاءهذهتعالجثم.الطابعةالأجزاءمن

حدودهىاسمطحمستوىمنرقيقةطبقةلمحاذابةتقوم

الجزءهذامعالجةتتمذلك،بعد.طبعهالمرادالشكل

للتحبير.قابليةأكثرلتكونا!لكبمحلول

،المعادنمننوعينمنتصنعالمزدوجةالمعادنألواح

قابليةولهالمعادنهذهأحدوالنحاس.طبقةفوقطبقة

وأالكروممعدنهوالاخروالمعدنللتحبير.طبيعية

ويكونالماء.جذبقابليةلهاخرمعدنأو،الألومنيوم

وعندالاخر.المعدنمعالعلياأوالسفلىالطقةالنحاس

بنوعيهاالتجميعنسخاستعماليمكنللحفر،التجهيز

يكثرنوعالمزدوجةالألواحهذهومن.والموجبالسالب

منطبقةفودتىالكروممنطبقةمنمكونوهو،استعماله

المعالجالكرومسطحعلىموجبةنسخةوتفرد.النحاس

فتتصلبللإضاءةويعرض.الضوئىالتحسيسبمادة

مادةمنتبقىماإزالةوبعد.الطابعةغيرالمساحات

الكروممعدنمساحاتبعضتبقى،الرخوةالتحسيس

الطقةفتنكشفبإزالتهاالحموضفتقوم،حمايةبدون

الصلبةالقشرةإزالةنفسهالوقتفىوشمأسفلها.النحاسية

بقابليتها-الطابعةغير-الكرومطبقةمنالمتبقيةالأجزاءمن

بالماء.للترطيب
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الأشكالفيهاتجهزللحفر،طريقةالضوئيالحفر

سطحفىالطابعةغيرالمساحاتمستوىتحتالطابعة

المطليةالأسطحلتجهيزالطريقةهذهوتمستعمل.اللوح

بآلةالملحقةالضخمةالأسطواناتمننحاسيةبطبقة

اسطواناتعلىتثبتالتيالرقيقةالألواحأو،الطباعة

داخلالأسطواناتتدورالطبععمليةوعند.طابعة

الفوئي()الحفرالغائرالف!وئيللحفرالأدم!طوانةأواللوحتجهيز

الورقيعرض.للإضاءةالتعريض

الشبكى!بالتقسيمألمجهزالكربوني

فيلميةنسخةحلفالإضاءةإلى

كال!/،ع؟ىكاسسر،خين،س،/ى،لم!/"،مربعاتتتصلب.سصجبة

"؟ل!!"-لم"ى؟"!ر!كاص*فى-ىزرسر،لا"3سطحعلىالصغيرةالجيلاتين

!عع!صإليهاالنافذةالإضاءةبمقدارالورق

منوالداكنةالفاتحةالأجزاءس

الموجبة.الصورة

الكربونيالورقيبلل.النقل

وااللوحسطحالىوينقلبالماء

النحاسيةالأسطوأنةسطح

ملاصفابالجيلاتينالمعالجبجانبه

ممينفذالذيالنحالسيللسطح

الحفر.عليه

الكربونىالورقيغمرالتظهير.

تاركاالورقيالغطاءوينزعبالماء

المتفاوتة،الجيلاتينمربعات

المعدني.السطحعلى،السمك

الحمضينفذ.بالحموضالحفر

خلالمنوعميقاسريغا

مربعاتبينالرقيقةالطبقات

سطحعلىالجيلاتينىالغشاء

بطيئانفاذهويكون.النحاس

الأجزاءفجواتمنعمقاوأقل

الجيلاتين.منالسميكة

الخلايا،آلافبهالجاهزاللوح

بالحبر!احتفاظاالأكثرفيأعمقها الداكنةالمساحاتوتطبع

7----المساحاتلطباعةمنهاالضحلة

الفاتحة.

453الضوئيةوالطباعةالضوئىالحفر

الأشكالفيالغائرةالخلايابهفتمتلئللحبر،مستودع

بمسحرفيعنصلويقوم.الطباعيالسطحعلىالمحفورة

ضغطويتم.السطحفيالطابعةغيرالأجزاءمنالحبر

.الورقإلىالحبرفينتقل،الأسطواناتفوقالورق

المعدةالمادةكلتصويريجب.السالبةالنسخةتجهيز

الضوئىالتصويروطريقة.الضوئيالحفربطريقةللطباعة

الطباعةموادتصويرفيالمتبعةالطرقعنكثيرالاتختلف

"أوفست"طباعةفللوحبالأحما"عمقي"تجهير

3?كا"!اكاضاللوخيعرضللإف!اءة.التعريض

"ا!بر؟"؟ء!ع*لاللإضاءةالموجبةوالنسخالمعدني

تصلبالضوءيسبب.اسماطعة

غيرالشفافةالأجزاءتحتالغشاء
المحيطة!الموجبةالصورمنالطابعة

.اللوحسطحفوقبالشكل

الغشاءأجزاءتزالالتظهير.

-اللوخسطحمنبالماءالرخوة

ويبقى-للشكلالحاملةالأجزاء

الأجزاء.علىالصلبالغشاء

الحمضيزيلبالحموض.الحفر

وفياللوحسطحمنرتيقةطبقة

وتحمي.للشكلالحاملةالمساحات

المساحاتالغشاءمنالصلبةالطقة

الحامض.تأثيرمنالطابعةغير

اللوحيعالج.باللكالمعالجة

لتحعلاللكبمادةالمحفور

الحبرلجذ!قابلةالأشكال

الغشاءطبقةوتحك.الدهنى

الطابعة.غبرالأجزاءمنلإزالتها

وتبدوالأشكالالجطهزاللوح

غوراغائرةوهيسطحهعلى

الماءطردقابليةولهاطفيفا

كما.الطباعةأثناءالحبروجذب

تقبلالطابعةغيرالمساحاتأن

الحبر.وتطردبالماءالترطيب

11ا

برأوو
اص3
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عدمفيتختلفولكنهاالليثو،وطباعة-الحروفية-البارزة

بل،التظليلالمدرجةالموادلتصويرالشب!صالمرشحامشعمال

ولمجم.السالبةالنسخمن-شمفافةموجبةنسختجهيزلمجم

تماماتوضيحيةورسوممتونمنالموجبةالنسخهذهتبويب

فوقللإضاءةتعريضهامنوبدلأ.الطاعةبعدستظهركما

منقطعةفوقللإضاءةتعريضهايتمللضوء،محسسلوح

جيلاتينيةبمادةالمعالجالورقمننوعوهو.الكربونيالورق

مرشحخلفللإضاءةتعريضهسبقللضوء،حساسة

ترتيبأماالفوئي.الحفرمرشحباسميعرفشبكى

أصشب!صيةاحطوطعنفتحتلف،المرشحهذاشبكيةخطوط

فهى.اجارزةاللطباعةالمعدةالموادتصويرفيالمستعملة

علىهىبا!،شمفافةلمربعاتم!ضنةمتعامدةسوداءليست

مربعاتفتكودتتعامدشفافةخطوط،ذلكمنالعكس

الحفرمرشحخلفللإضاءةالتعريضوبعد.معتمة

للشكلحاملةالكربونىالورققطعةتصبح،الضوئي

تأثيرمنخطوطهتصلبتوقد،الشبكىللتقسيمالخفي

.الإضاءة

الكربونيالورقعلىالموجبةالأش!صالتبمذلكبعد

اصوراأجزاءمنالنافذأ!هموءايسقطوعندما.إعدادهبعد

متفا:تة.بدرجاتتتصلصالحيلاتينيةالمربعاتعلىالموجبة

أ!صوأ!امنالضوءتممعالموجبةالصورفىالداكنةفالأجزاء

رخاوتها.علىفتحافظ،اللوحعلىالجيلاتينمربعاتإلى

كمياتفتمكن.الموجبةالنسخفيالفاتحةالمساحاتأما

فتتصلبالجيلاتينإلىالوصولمنكبيرةالضوءمن

.المساحاتهذهتحتالجيلاقنمربعات

الورقوضعيتم.بالحموضالأسطوانةأواللوححفر

المطيالأسطوانةسطحأو،النحاسياللوحعلىالكربوني

ويغمرللنحاسملاصقابالجيلاتين،المغطىبجانبهبالنحاس

الورقى.الغلافينزعالجيلاتينطبقةتبتلوعندمابالماء.

وتبقى.المذابللجيلاتينأثركليزالأنإلىالعمليةوتكرر

الجيلاتينمادةمنالسمكمتفاوتةالصغيرةالمربعاتالاف

المربعةالحبيباتأحضروتغطي.المعدنىالسطحعلىالصلبة

اصورامنالفاتحةالمساحاتتحتالواقعةالأماك!سمكا

المساحاتتحتسمكاالمربعاتأقلتكون)بينماالموجبة

(.الداكنة

فىالحموضفتأخذالحفر،عمليةتبدأ،ذلكوبعد

الطقةفجواتخلالمنالنحاسيالسطحشآكلإحداث

صغيرةثقوباأوخلايامخلفة،السمكالمتفاوتةالجيلاتينية

بينأسرعالحمضيالتأثيرويكون.النحاسىالسطحعلى

الاجزاءفيوضحلابطئاويكون،الرقيقةالاجزاءفجوات

منالداكنةالأجزاءتتكونالطباعةأثناءوفي.السميكة

بالحبر،احتفاظاالأكثر،العميقةالخلاياذاتالمساحات

فينحصربالحبر،احتفاظاأقلالضحلةالخلاياتبقىبينما

الفاتحة.الظلالطباعةفيتأثيرها

ظهورمنالضوئيالحفرطباعةعلىالتعردتويمكن

التوضيحيةالرسوممنكلطباعةفىالنقطيةالمعالجة

فالرسومالليثو،وطباعة،البارزةالحروفيةالطباعةأما.والمتون

المعالجة.بهذهتنفردالتيهيوحدهاالمظللةالتوضيحية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الطباعةالحفرفمستالأا

الحجريةالطماعةالكليمتميهحعراصوئياأ!صويرا

صنعخلالهامنقيفنيةعمليةالخشبعكلىالحفر

ويعتبر.نحتهأوبقطعه،الخشبمنتصميماتأو،أ!أشكا

هواية.أنهعنفضلا،الفنأشكالمنش!!لاالخشبحفر

مزودةآلاتطريقعنالحفريكون،الأحيانبعضوفى

تتناول.السرعةبالغةدورانمحاورعلىمركبةبقواطع

للخشب.اليدويالحفرالمقالةهذه

مختلفةبأزاميلالخشبحفرعملياتمعظمتنفيذيتم

قاطعة،مسطحةحوافوللأزاميل،والأشكالالحجم

لهامظفار()جمعا!لظافيرتسمىأخرىآلاتوهناك

ومنهاالمسطحفمنهاأصشكلبمافيتختلفقاطعةحوا!ث

أدواتوتتميز.الإنجليزيلىيوحرفشك!!علىاعمية!ا

.الإنجليزي7حرفشكلعلىالتىالمدببهبحوافهاالحفر

وهوالصورةفيالحرفىويرى.مهارةصتنتمحرفةالخشبعلىالحفر

بتايلاند.مايشياج!ىللميعأشكالأيحمر
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تشتمل\الخشبحفرأدوات

3ءءعوأدواتبأنواعهالإرميلعلى

،ير3!ثرضل!!كا

أ؟،؟1!!!صو1؟!ص!33!إءألم،؟ىنحاتويستخدم.للقطعاخرى

س؟بم؟ىبخ!لم؟زوءضض!ثرع؟!!ين+يركاءزوحافةذامنحرفاإزميلاالخ!تب

؟غكااص!؟*!!تركا!!ررئمص:!*!؟"ير%3؟؟و1"ختم*مخالطلقطعمائلةقاطعة

!!قي1؟بر!لملحسو!ءزورفيير،قيو،!

كاء!!؟رر؟!!علم!!4ءكا؟!كا!ص كا""!لم33ء!!ووبم33،

*؟أء!3!3ىإإ+؟؟؟!؟!اثث!،!3-نج!لمبرلمويمبمرز!ى"؟ءالسطعلجعلالمطلوبإلتصميم ؟!!كا*بى؟ور/؟و!،!؟!يرء!ء؟يركا!لإ/!؟!ل!!ررع!ير!"بر؟سضء!،!؟خيستحدمكما(أ)صورةاملص

؟"لمبز2،أ!؟!ي!!لأنر؟%رز!و!%رزلم!/؟بر؟برأ3،كا؟*كا3؟ألم!في؟ا+أى"بر؟؟!إ؟رزيررر!؟!ته!!1تركا؟*!!!!يخ1علىقاطعةحافةذامقعراإزميلا

ا*!كا!!ءى-؟!؟3

لقطعلماالإنجليزيالحرفشكل

)صورةالحافةمنالقري!الحش!

علىالحطوطبتعميقويقوم2(

34!ملذاتقاطعةبآلةالتصميم

الإنجليزيالحرفشكلعلى

!ء/؟!؟كا!"أزر"؟ءبرلمو!الخلفيةالجهةأما.3(3)صورة

ءلأع؟كالأجكأ!4!أء!صترء!؟(سفي!قإزميلبامستخدامقطعهافيمكن

!ولآ!!1لمزرع?اء1كا،ا؟،ىع!:،،!"اكاخم%رريم?لمفي،ء/

غزرتن!يربر!-!كاكا؟!ص،-حعكابرءكا؟*"2!بر!!،كا!؟؟ا!كا!كاء؟،كاكا?ورلم!؟س/.(4)صورةمستقيم

!!!صير*لم!؟بر*لي7!ص*/\ىير13برءبر؟خ!ءفيأكاتمور-!!ى/!كا-"!-؟ه!!2عكا،/!*

،؟،!"ى!ع/ر+!!!يرىا،1!كاكااد4،،،؟؟+"يز؟ثيئر

!!ح!!ءيمىبرعح!ء!لملما،!1؟%!كاكاء؟؟بربيرصثم؟اكا1!1%،!ثبئ*لأ!!-ء!!لم!3\ير3!1؟زر!،!*،ا!كا

ع!؟*بز!ءلإبيى44لأقي1!آيرءثروو!ؤتر!%ا!،إىإءس؟عس3!9؟كالم!!*يركا*كاب!!/!إبر؟ص-لم+؟1ء!فيكا!بهى!ش\4ا!ج!/*يم!ء

!!لأ!ء،!،/!"!لآكا!؟أ/74كاش3!،!ح/،!كاكاءإ3"لاض!بركا؟3!عل!3!كاا-!!؟كاى!ض1"ررلأ

الموسوعةفيعلةذاتمقالاتاستخدامالخشبحفرحرفةلممارسىويمكن

ا!ارزا!تالأ!اثيقوم،الخشبرقاقاتحفرفعند.الطرقمنالعديد

فن،السحتاليدويةالحرفخشبىسطحعلىوالتصميماتالنماذجبحفرالنحاتون

الأمريكيونالهنودالسكينأوإزميلباشطام،الصغيصةالخشبيةالشرائحبإزالة

)الطاعة(،الطوابعجمعانظر:.الفولىصكرالمحيالحفرأومسبقرسمعلىالحفرفيأماكديهما.أوسكين

ا!ح)طباعةالطباعة؟الضوئيةوالمجماعةارفوئياررفرالخطوطبحفريقومونالحفارينفإن،موضوعةخطوط

الغاشكلعلىمقعرإزميلأومظفارباستخدأمالخشبفي

ئر(.الحرفشكلتأخذالتىالحفرآلةأوالإنجليزيىحرف

دوحةعدىصورةأوتصميمإحداثالكليشيهضبزادالحفارونيقومالبارز،النحتوفي7.الإنجديزي

فيأهميةالكليشيهولعمل.حمضباستخداممحدنيةمنقيزالتصميماتع!والإبقاء،الخلفيةخشب

تناقشالمقالةوهذه.التجاريةالطباعةوفيالجميلةافؤنفيشكلصنعبهاويقصدالأبعاد،ثلاثيةفتبدو،السطح

منولمزيد.الجميلةالفنونمنفنابوصفهالكليشيهعملأوالتماثيلمثل،جانبأيمنرؤيتهيمكنالوضع

إنظر:،التجاريةالطاعةفيالكليشيهعملعنالمعلومات.الأبنية

الفحوئية.والطباعةالضوئيالحفرشسهرتهمالخشبحفاري!نعدداكتعسبوقد

المستخدمةاللوحاتمعظم.الكلشيهحفريعملكيفجيبونزجرينلينجهؤلاءأبرزومن.فنانونأنهمعلى

وأالحديدأوالنحاسمنتصنعالكليشيهاتعملفيعشرالسابعالقرننهايةفيإنجلترافيبإنجازاتهقامالذي

ثم.وشق!ىيةللإزالىاللو!ؤبصقلا!انأب.الزدكفيجيبونزنجحوقد.الميلاديينعشرالثامنالقرنوأوائل

منمكونةللحمضمقاومةبطقةأيبأرضيةاللوحةيغصللكنائسالداخليةالسلالمحواجزمنالكثيرحفر

الفنانفإن،الأرضيةتجفأنوبعدوالراتينج.النحلشمعالخشبحفاريمنشيميلولهلموكان.والمكتبات

ثم،حادةمعدنيةبأداةالأرضيةفيصورةأوتصميفايرسمفناناوكانالميلاديعشرالتاسعالقرنفىالمشهورين

مقاومقويبورنيشوظهرهااللوحةحوافيغطيالمبسطبالحفرقيامهمنشهرتهأكتمسبمتجولآ،لضعبيا

ويستعمل،حمضيحمامفياللوحةويضع،للحمضالنسور.لأشكال



المائيالحفر456

بحاصمملوءحوضفياللوحةيضعثم)يمين(،معديةلوحةعلىالحمصتقاومطمقةحلاليحفربأرصورةالفماديرسم.الكيشيهحفر

وينتقل.مكبصخلالورقوقطعةاللوحةويدحلأضتليماتالىحسراالصادوئدح!!تثليماتوشركالمعرضامعدناالحمصيأكلحيت)وسط(،

.الصورةمحدثا)يسار(الورقع!الحبر

النيتريك:حمفر،النحاسللوحاتالهيدروليكحمض

والزنك.الحديدللوحات

بور-!تغطيتهتتهاأص!الذيالمعدنالحمضيأكل

التثليمةعمرتويظهر.اللوحةفيتثليماتموجداالمقاومة

أعماقذاتونقطخطوطولعمل.التامةالصورةفيخطا

عدةفىاللوحةيغطسالفنانفإن،مختلفةوأحجام

التاليةالحمضيةالحماماتكلوبعدحمضيةحمامات

ليغطيورنيشاأوأرضيةإمايستعملالفنانفإن،المتعاقبة

.المطلوبالعمقبلغتالتياللوحةمساحات

الأرضيةيزيلالفنانفإن،الكليشيهعمليةتتم4أنوبعد

اشيتيالحبرمنبطبقةوتغطى،اللوحةوتدفأ.والورنيعق

إلىالحشن،ابقرماقماشمنبوسادةاللوحةالفنانويمسح

وتزيل.اعليشيهاتثليماتفىالحبرمنالراسبيدفعأن

بعملتتأثرأآاقىالمناطقمنالحبرهذهالمسحعملية

المحبرةاللوحةعندئذالفنانيفهمعثم،السطحمنالكليشيه

اللوحةعلىالمرطبالورقمنورقةويضع،مكبسعلى

--=-حمبم-يه!جيي"!لأ"-كاسع-؟لما-ض!-"-جميهكو

عسممز،ء-امح!اص---شيلم؟!ا؟-3عورعلم،".

-!بمى--"ه!جي-!*نج!بمحا؟ضكا-!-حولا**شسكا

فيالتايمرنهرصفةعلىعامامنظرايعكسويسلر،جيمسللفنانحفر

الصورةحلفيةفىتنتصبالتىللمبانىالتفصيليالرسميبرز.لندن

الذيالمهرصمحةعلىتتجلىالتيالحاليةوالمساحاتبينهاالتباي!

هدوء.فىيشسا!

الثقيلةالأسطواناتوتضغطأطبادبااطوحةوااسرقاويغطى

الممتلئةالأخاديدإلىالورقدافعةاللباد،علىبقوةللمكبمي

محدثاالوهـقإلىالحبرينتقلأنفىيتسببوهذالالحبر،

أستامة.االصورة

بطرقخاصةتأثيراتيحدثواأنالفنانونويستطيع

أوالحبربهايضعونالتيبالطرقذلكويحدث،مختلفة

الذيالورقباختياريحدثأنيمكنكما،يمسحونه

اللونمنمختلفةدرجاتعلىالحصولويمكن.يستعملونه

منمختلفةكمياتتحتجزحتى،اللوحةسطحبتخشين

الفنانينفإنالمحفور،مإلخطاللوندرجاتولتوحيدالحبر.

المائي.الحفرتسمىطريقةيستعملون

.الزجاجبمرمبرانت:أيضاالظر

كأ،النحاسألواحعلىللحفرطريقةالمافيالحفر

للسطحالموحدةاللونيةالوتيرة-الفارغةالمساحةمعالجةتتم

.كالعادةالخطوطبعنصرالاستعانةمع،واحدةدفعة-

ملامسمنجذابةمساحاتالحفرطريقةعنوينتجع

.الظلالمدرجة،مرقطة

علىالناعمالصمغمسحوقمنغشاءبنثرالفنانيقوم

تلتصقللحرارةاللوحتعريضوعند.المعدنىاللوحسطح

بعض،معبعضهاينصهرأندونالدقيقةالمسحوقذرات

وهو،المعدنيةاللوحمساحةعلىموحدغشاءذلكمنفينشأ

منبينهاومابالمعدنالملتصقةالصمغيةالذراتمنيتكون

الكيميائية،للحموضالمعدنىاللوحتعريضوعند.فجوات

المسامهذهمنالمعدنسطحإلىالكيميائيالسائلينفذ

حولالدقيقةالمساحاتإزالةمنيتمكنثمومن،الدقيقة

فيويتحكم.العازلةالصمغيةالذراتتحميهاالتىالأجزاء

خلالهتتعرضالذيالزمنيالمدىللظلالالبينيةالدرجات

.الحموضلمفعولالمعدنىاللوحفىالمساميةالمساحات

العملفيالطريقةبهذهالفنانونيتقيدماونادرا

منمساحاتإليهايضيفونماكثيرالأنهمالواحد،
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إلىإضافةالأزأميل،حفرأوبالحموضالمنفذةالخطوط

للحموضالعازلةالمواداستعمالطريقعنمتنوعةمعالجات

المعدنية.الألواحأسطحعن

الكيميائيالتفاعلسرعةزيادةبوساطتهاتتمعمليةالحفز

منمادةوأي.بالتفاعلتنفدأندونولكنالمواد،منلمادة

تسمىالطريقةبهذهالتفاعلسرعةمنتزيدأنشأنها

منالعديدسرعةلزيادةالصناعةفىالحفازيستخدمالحفاز.

كثيرا.أبطأالعمليةستكونوبدونها،الكيميائيةالتفاعلات

منالعديدفيحفازاتبمثابةكذلكالإنزيماتوتعمل

النباتاتجميعفىتحدثالتىالمعقدةالكيميائيةالتفاعلات

.والحيوانات

محتملةسياقاتعدةهناكتكون،الحالاتمعظموفي

كلفيالحفازويشترك.التفاعلشملكىعديدةلخطوات

كيميائياطريقابذلكالحفازوتحيح.معينمسياقخطوات

كانلومماأكبروبسرعةباكملهالتفاعلعبرهشمأنيمكن

بدونه.التفاعل

النيتريكأكسيدتأثيرللحفازالنموذجيةالأمثلةوأحد

للغلافالعلياالطقاتفى)30(الأوزونتحللعلى)5*(

)5(الأكسجينذراتإحدىتتحدحيث،الأرضيالجوي

جزيءوينتجانالأوزونمنجزيئينمعشديدببطء

كحفاز،النيتريكأكسيدوجودفيولكن)20(.أكسجين

الخطوةوفي.بالمقابليحدثخطوتينمنسريعاتفاعلافإن

أكسجينذرةمعالنيتريكأكسيدجزيءيتحدالأولى

ثانييتفاعلثم20*،النيتروجينأكسيدثانيمنتجا

منجزيئينوينتجالأوزونمعالنيتروجينأكسيد

وفي.النيتريكأكسيدمنوأحدةوجزيئاالأكسجين

النيتريكأكسيدمنمزيداينتجالتفاعلمنالثانيةالخطوة

الأولى.الخطوةتستهلكهبقدرما

وفيومتغاير.متجانس:الحفازاتمننوعانوهناك

الحالةفىالمتفاعلةوالمادةالحفازيكونالمتجانسالحفازحالة

،المثالسبيلعلى،الحفازيالأوزونفتحلل.الطبيعية

هيوالأوزونوالأكسجينالنيتريكأكسيدلأن،متجانس

ينطويالمتغيرالحفازفإن،ثانيةناحيةومن.غازأتجميعا

علىصلبةحالةفيحفازيؤثركأن،طبيعيتينحالتينعلى

.غازيمتفاعل

الصناعة،فيعامةبصفةالمتجانسالحفازويستخدم

إعادةثم،التفاعلنابخمنبسهولهفصلهيمكنلأنه

فيواسعةبصورةالحفازهذامثليستخدم.امشخدامه

الحديديقومالأمونيا،إنتاجوفي(.النفط)تحويلتكرير

حامضإنتاجوفى.الهيدروجينفيالنيتروجينتفاعلبحفز

الأمونيا.أكسدةبتسريعالبلاتينيقومالنيتريك

حفص.أبو،البرمكيانظر:.البرمكيحمصأبو

907-اهـ،-.8)09سليمانبنحفص

الأسديعمرأبوالمغيرةبنسليمانبنحفصم(.697

عرضاعنهالقراءةأخذ،عاصمالإمامرواةأحدالكوفي

الرفاعى:هاشمأبو(.قالزوجته)ابنربيبهكانإذوتلقينا،

وقال.عاصمبقراءةالناسأعلمسليمانبنحفصكان

قراءةعنرويتالتىالصحيحةالرواية:معينبنيحى

كان.سليمانبنحفصعمرأبيرواية:هيعاصم

ويصفونهعياش!بنبكرأبىفوقالحفظفييعدونهالأولون

.الحروفبضبط

ورلق.،القارئعاصم:أيضاأنظر

حفص.أبوالميانجي،انظر:.الميالجيحمصأبو

-؟اهـ،10-؟)سيرينبنتحفصة

روتالبصرية،الأنصارية،الفقيهة،الهذيلأم72؟م(.0

الأنصارية،عطيةوأم،مالكبنوأنس،يحيىأخيهاعن

وقتادة،محمد،أخوهاعنها:وروى.وغيرهم،العاليةوأبي

ثقة:عنهامعينابنقال.وغيرهمعونوابن،وأيوب

معاوية:بنإياسوقال.تابعيةبصرية:العجلىوقال.حجة

تخرجلاسنة03مكثتعليها.افضلهأحداأدركتما

حاجة.قضاءأولغائلةإلآمصلاهامن

هـ-ق)18.المؤمنينأمعمر،بنتحفصة

الخطاببنعمربنتحفصةم(.6665-40هـ،45

تزو!ا!لملاور.البىأزواجمنجليلة!حمايط.اي!عنهرضى

عنهااللهرضىحفصةوكانت.خزيمةبنتزينببعد

لماعدط.اللهرمسولمنزواجهاقبلخزامةبنلخنيسزوجة

بنلعثمانتزويجهافيعمرفكرالزوجهذاعنهامات

بنترقيةزوجتهانذاكفقدقد)كانعنهاللهرضيعفان

يأعلىعرضهاثم،فسكتعليهفعرضهاضولل!(اللهرسول

ءدي!اللهلرسولذلكيضكوعمرفذهب،فسكتبكر

وأبىعثمانمنلهاخيرهومنحفصةتحزوجظ!سط:لهفقا!

فتزوج،حفصةمنلهخيرهيمنعثمانوشزوجبكر،

وكان،كلثومأمالرسولابنةعثمانوتزوج،حفصةالنبى

عمرهاوكان،الهجرةمنثلاثسنةمنهاالرسولزواج

سنة.عشرينيومئذ

ءلطاللهرسولعنروتحفصةأنالمصادرتذكر

مسلموانفردثلاثةعلىومسلمالبخارياتفقحديثا،ستين

عيذاللهرسولصحابةمنكثيرعنهاوروى،بستة

وبيانمنطقذاتبليغةأديبةحفصةكانتكما.والتابعين

عائشةالمؤمنينبأمالصلةقويةكانتكماوشعر.وفصاحة



ولةد،لحفصيينا854

التيوهيواحد،أمرهماكأنسرهاعندهاتودعوكانت

تتوبا)إن:تعالىقولهفيوعائشةهيالضميرإليهايرجع

هواللهفإنعليهلظاهراوإنقلوبكماصغتفقداللهإلى

-":ظهيرذلكبعدوالملائكةالمؤمنينوصالحوجبريلمولاه

مسلماتمنكنخدراأزواجايبدلهأنطلقكنإنربهعسى

وأبكارا!نيباتسائحاتعابداتتائباتقانتاتمؤمنات

.4،5؟التحريم

توثيفاعمرابنةحفصةمنالرسولزواجكانلقد

منوهولها،ودعفاوتوطيذاوأبيهاظ!سهالرسولبينللعلاقة

ناصرهوحليفهرأدتهرسوأ!ساعدعمرالمؤمنينأميرهوهو!

بعض!خ!صأ!ذا،.أصلرسوا!مستجابةودعوةالإسلامومؤيد

عفاعمرفاغتماأصلقةحفصةطلرتالرسولأناسميرةكتب

أربمأنرسوأ!هإشىاللهفأوحىالهمومعليهوثقلتشديدا

به.ورحمةلعمرتكريماحفصة

ودفنتسفيانأبىبنمعاويةزمنحتىحفصةعاشت

بالمدينة.

عينممر.النبىزوجاتأيضا:ان!

دودةحكمتأم(.02هـ،2066)دولةالحفصيين،

إلىأم(922هـ،)627منأ!ترةاخلالتونسالحفصي!ت

منالمغارلةانبربرمنسلاأسةوه!اأم(.574هـ،)829

حفصأبىإلىسمبهمويرجعمصمودةمنهنتانةقبيلة

صدقوا3أ!ذاتومرتلممحمدأعوانأحدعمر،بنيحيى

الموحدين.دولةقيامعلىوأعانوهمهديته

عبدالمؤمنالشيخرايةتحتباخلاصحفصأبوعمل

المغربفيالحكملتثبيتتومرتابنخليفةعليابن

هذامهد.إفريقيالممواحلعلىالإفرنجغاراتوردالأقصى

الح!صم،فيليشاركعبدالواحدمحمدأبيلولدهالإخلاص

يحيىحفيدهوالمشطاع.تونسعلىالموحدونولاهحيث

القوةويصبحتونسفيبجذورهيضربأنعبدالواحدابن

الموحديةالدولةبدأتحيث،الإفريقيالشمالفىالحقيقية

علىالقضاءمنوتمكن،للموحدينالتبعيةفقطع.تشيخ

قبضتهوأحكما،والهوارةالبربرمنوالمتمردينالمعارضين

وسبتةسجلماسةودخلت،وتلمسانوالجزائرتونسعلى

بنيدولةوأجبر،قوتهرأتعندمامختارةطاعتهفىوطنجة

منابرها.علىمنلهتخطبأنعلىمرين

ابنلهخطبفقد.الأندلسإلىالمغربنفوذهوتعدى

ودهوخطب،الأندلسيونالمثقفونإليهورحل،مردنيس

سنين.عشرلمدةالثانىفريدريكالملك

إلىألقتأنهالهايذكرإذبالفكر،الدولةهذهاهتمت

بهاالناسوأحسمجلد،ألفوثلاثينبستةالناسعقول

محمدعهدفيأنهبدليلوذلك.الاسيويالعالمفيحتى

مكةأهلاجتمععبدالواحد،بنيحيىبنباللهالمستنصر

إليه.بيعتهمرفعوقرروا

لويسغزوةأمامالوقوففيقوةالبيعةهذهوزأدته

معهالصلحورفضمصر،منمهزوفاعودتهبعدأضابما

النصرانية!فىوالدخولالإسلامتركعليهاششرطحين

قطعة000.012مقابلبلادهتركالفرنسيونقبلوأخيرا

منكانالذي،الطاعونعليهماللهسلطحينالذهبمن

نفسه.التاسعلويسضحاياه

هذهنهايةأسبابترجع.الحفصييندولةنهاية

عليهاتكالب-أ:الاتيةالرئيسيةأ!لأسبابأ،أسدا

جهةمنعبدالوادوبنو،جهةمناضورمنديوناالأعداء:ا

منالعثمانيونوالأتراكثالثةجهة!مريىبنووثانية

رجالهاوتنافس،قسمينأسةأ!دراانقسمت-2.رابعةجهة

باشاالدينخيرقوةواجه!3-الح!صم،كرسيعلى

علىاستولىالذي،العثمانيينالأتراكحليفبربروس

الاحتماءإلىاضطرهممماالحفصيين،منالحكممقاليد

وقد،الحكمإلىفأعادوهمأسبانيا،فىشارلمانبالملك

منمواطنيهمأمامجداضعيفموقففيذلكجعلهم

-4.أخرىجهةمنإنقاذهمتولواالذينوالأسبان،جهة

سليمللسلطانالبيعةوأخذالبلادإلىالجزائرواشتقدم
الحفصىالحاكممعهاضطرمما،احثمانىاأضانىا

ولكنهم،العثمانيينلهمفطردوابأسبانيا،ا!لاستنجاد

وأخيرا-5.بالدينواستهانوابالبلاد،عبتوا(الأممبان)1

نأبعدممتلكاتهمإلىتونسضمفىالعثمانيوننجح

.الأخيرةأنفاسهاتلفظكانت

تاريخ.،تونس:أيفئاانظر

الطبيعيالفسادللإبطاءتتخذعمليةأيةالأ!كدية!حفظ

التبريدبينماتتراوح،لذلكطرقعدةوتوجد،للأغذية

طرقوبعض.بالإشعاعالأغذيةوحفظللأغذيةالبسيط

التاريخ،ماقبللعصرتعودجداقديمةطرقالأغذيةحفظ

للتقدمنتيجةالأغذيةلحفظجديدةطرقتطويرتمقدأنهإلا

الحديث.أسلمىا

الحديثةالحياةجعلفيالأغذيةحفظساعدوقد

لمعظميلزمكانفإنه،الأغذيةحفظوبدون.ممكنة

نقليمكنولا.بهمالخاصالغذاءبزراعةالقيامالأفراد

وأللفساديتعرضأنبدونالمدنإلىالريفمنالغذاء

منيكنلمفإنه،لذلكنتيجة.الافاتبفعلالتلف

ستكونالمجاعاتأنكما،جديدةمدنإنشاءالممكن

الغذاءحفظبدونلأنهوانتشارا،شيوعاأكثرالغالبفى

فيللاستخدامالغذاءمنالفائضةالكمياتحفظشعذر

الطارئة.الحالات
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الغذاءيفسدكيف

يتملمإذااجلاأوعاجلاالأغذيةأنواعجميعتفسد

والبندقالحبوبمثل-الغذائيةوبعفالموأدحفظها.

خاصةمعالجاتأيةبدونأشهرلعدةحفظهايمكن-والجوز

وأالحليبمثلالأخرىالأغذيةبعضتبقىلابينماتقريبا.

يومين.أويوملمدةإلاتلفبدونطازجةحالةفىاللحم

رئيسيينمصدرينمنأساساالأغذيةفسادويحدث

المجهرية.الأحياءأوالدقيقةالحيةوالكائناتالافاتهما

منالعديدتدمرالتىوالقوارضالحشراتالافاتوتشمل

عندماكبيراإتلافابهاتحدثأوكاملاتدميراالمحاصيل

أمراضبنقلكذلكالافاتوتقومبها.الافاتتتغذى

طريقعنالافاتفيالتحكمويمكنالغذاء.إلىخطيرة

أوعيةفيالأغذيةبتخزينأوالافاتمبيداتاستخدام

تمنعالتيالقفلالمحكمةالحديديةالصوامعمتلخاصة

إليها.الوصولمنالقوارض

والفطرالبكتيرياالدقيقةالحيةالكائناتوتشمل

هذهعددشضاعفحينماالأغذيةوتفسد.والخميرة

وأطعمهافيتغيرأتسبببحيثالدقيقةالحيةالكائنات

وتنتجكبيرةبسرعةالبكيترياعددويتضاعفنكهتها.

وبعض.الأخرىالكيميائيةالموادوبعضوغازاتحموضا

تنموفطرياتوهو.العفنمثلللإنسانسامالموادهذه

حرأرةدرجةفىالرطبةالأطعمةسطحعلىوتتكاثر

فيالفوياتنمويستمرذلكومعتقريبا.م32تساوي

الفطرياتبذورلأن،ذلكعنمنخفضةحرارةدرجات

النمورؤيةالسهلومنمنها.التخلصويصعبقويةتكون

غيرمنظرهايجعلمما،الغذائيةالموادسطحعلىالفطري

الموأدوبعضالكحولفتنتجالخمائرأما.مقبولوغيرش!

الكحولوهذه.إستراتالمسماةالأخرىالعضوية

تعطيالخمائربفعلالأغذيةبعضفيتنتجالتىوالإسترات

مقبولة.غيررائحة

منالتمكنقبلالغذأئيةالموادفيفساديحدثوقد

لاالمثالسبيلفعلىرائحتها.أوطعمهافىتغيراكتشاف

كلوستريديمباسمالمعروفةالبكتيرياملاحظةيمكن

البكتيرياهذهتسببذلكومعالغذائيةالمادةعلىبويتولينم

التسممتسمىالخطورةشديدةغذائيتسممحالات

سببايكونماعادةالتسمموهذا)البتيولية(.الغذائي

الغذائي.التسممانظر:.للوفاة

الغذاءحفظيمكنكيف

التالية:الوسائلالأغذيةحفظطرقأهمتشمل

حرارةدرجاتعلىالتخزين3-التعليب2-المعالجة-ا

التجفيف5-التجميد-4التبريدأومنخفضة

التعبئة8-الحافظةالموادإضافة7-بالتجميدالتجفيف6-

طرقبعضفإنذلكإلىبالإضافة.الإشعاع-9بالتعقيم

والتبخيروالتخمير)البسترة(التعقيممثل،الأخرىالحفظ

حفظعلىتساعدمحكومةبيئيةظروففيوالتخزين

الأغذية.بعض

مثلالمكوناتبعضإضافةالمعالجةتشمل.المعالجة

إلىديومالصوونتريتالصوديومونتراتوالسكرالملح

حفظطرقأقدممنالطريقةهذهوتعتبر.الغذائيةالمواد

المعالجالبقرلحملحفظحالياالمعالجةوتستخدم.الأغذية

الطريقةتستخدمكما.الأخرىاللحومأنواعوبعض

وبعضوالخياروالبطاطسالسمكلحفظأحيانانفسها

والجوز.البندقأنواع

علىالتأثيرفيالخاصدورهالمعالجةمكوناتمنولكل

الدقيقةالحيةالكائناتنموبإبطاءالملحفيقوم.الأطعمة

يقومبينماالغذاء.فىالموجودالماءبعضمنوالتخلص

الملح.يسببهالذيالتصلبومعادلةبالتطريةالسكر

علىالمحافظةفيالصوديومونتريتنتراتأملاحوتساعد

أسالمماإضافتهافيتمالتوابلأما.اللحمفيالأحمراللون

الطعم.لإعطاء

؟طرقبعدةالأغذيةإلىالمعالجةمكوناتإضافةوتتم

سطحعلىالمكوناتهذهفركيتمالحالاتبعضففي

وأ،المكوناتهذهمحلولفيغمرهاشموأحياناالأغذية

الغذائيةالمادةداخلمباشرةالمكوناتهذهمحلولحقنيتم

الغذائية.بالمادةالمكوناتهذهمزجيتمأو

طريقعنوالأسماكاللحومأنواعبعضمعالجةوتتم

علىالأخشابحرقعنالنابخالدخانويحتوي.التدخين

كيمحبهع!حئضلأ

والتجميدالتعليبويستخدم-فسادهاسععلىيساعدالأغذيةحفظ

الأغذية.منمتعددةأنواعلحفظالأخرىالطرقمنوعديد
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الكائناتنموسرعةمنتقللالتىالكيميائيةالموادبعض

فيتدخينهاالمطلوبالأغذيةتعليقويتم.الدقيقةالحية

الحرقطريقعنيتماللازمالدخانوتوفير.التدخينمبنى

الخاصة.الأخشابأنواعلبعضالبطيء

فىائستخدمةالموادبعضأنالدراساتأثبتتوقد

المثالسبيلفعلى.بالصحةضارةتكونقدالمعالجةعملية

،الدمضغطفيارتفاغاالغذاءفيالملحمنالكثيريسبب

الصوديومنتريتملحيتفاعلقدخاصةحالاتفيأنهكما

الأخرىاالكبميائيةالموادبعضمعالمعالجةفيالمستخدم

مرضرتسببأدئم!شالتىنتروزامينمادةويكون

.السرطان

شيوغاالأغذيةاحفظطرقأحصترالتعليبيعد.التعليب

وضعيتم،الطريقةهذهفي.الصناعيةالبلادفيوانتشارا

كانتسواء-علبةتسمىالقفلمحكمةأوعيةفىالأغذية

أغت!!العلبةتسخينيتمثم-زجاجأوصفيحمنعلبة

فساداتسببقدالتيالدقيقةالحيةالكائناتوتدمير

للأغذية.

المعلبةالأغذيةمنأصعديداالأغذيةتعليبمصافيوتنتج

وغسلهالغذاءتنظيفويتم.والخضراواتالفواكهمثل

غذية-الأمرأصلعديدأضسبةوبا.العلبفىوضعهقبلجيدا

وأأحزاءأإأتقصيعهاآفإنه-والخضراواتالفواكهمثل

التعليب.قبلتقشيرهايتمأو،شرائح

عمليةفإنالخامالأعذيةتجهيزمنالانتهاءوبعد

هى:أساسيةعملياتخمسعلىتشتملنفسهاالتعليب

العلبقفل3الابتدائىالتسخين2التعبئة-ا

التبريد.5-الحراريةالمعالجة-4

قدبسرعةالعلببتعبئةحالياالالاتتقوم.التعبئة

بعضفيأنهإلا،الدقيقةفيعبوةألأ002إلىتصل

علبفىالخامالمادةتعبئةوتتميدوياءالتعبئةتتمالأحيان

فىوصعهبعدالغداءتسخيرطريقصالأغديةتحفظالتعيبعملية

تمظيف!تمقدأسهمنبالتاكدالمشرفودويقوم،القملمحكموعاء

التعلب.قبلحيداوإعدادهالغداء

وإنمابالكاملالعلبملءيتمولا.الزجاجأوالمعدنمن

ويلزمالرأسيالفراغيسمىالعلبةداخلفارغجزءيترك

صغيراالرأسىالفراغكانفإذا-بدقةحجمهفيالتح!صم

الفراغكانإذاأما.الحراريةالمعاملةأثناءتنتفخالعلبفإن

العبوةفيالغذاءوزننقصإلىيؤديهذافإنكبيراالرأسى

الحفظ.فترةمنيقللكما

فيالموجودالهواءإزالةيشمل.الابتدائيالتسخلن

ويقوم.العبوةفيجزئيفراغلتكوينالرأسيالفراغ

نإحيثالعلبةفىالبكتيريانموبتقليلالابتدائىأضسخ!تا

أكسجين.وجودعدمفيتنمولاأ!ب!ضيريااأنواعمعظما

أثناءالعلبانتفاخيمنعالابتدائىأضسخينافإنشكذأك

.أضس!تا

منمئاتعدةبقفلخاصةآلاتتقوم.العلبققل

فيتمالزجاجيةالانيةأما،الواحدةالدقيقةفيالصفيحعلب

تكونقفلهابعدوالعبوة.ذلكمنأقلبسرعةقفلها

تسمحولاالخارجيالوسطعنومعزولةالقفلمحكمة

أخازات.أبتسرب

تسخينيتم،المرحلةهذهفىالحراريه.المعالجه

زمنيةبمدةومحكومةمحددةحرارةدرجةإلىالعبوات

تختلفانالتسخينومدةاهسشخدمةالحرارةودرحة.محددة

وكذلك،بالتعليبحفظهاالمرادالغذائيةأ!ادةاحسبكثيرا

وإبادةقتلشم،العمليةهذهوفى.العبوةحجمحس!

وشم.للأغذيةفساداتسببقدالتىالدقيقةالحيةال!!ائمات

تسمىخاصةتسخينوحداتفيالعبواتتسخين

.معقمات

الحراريةالمعالجةعمليةتتبعالعمليةهذهالتبريد.

المعلبة.الغذائيةللمادةالزائدالنضجلمنعوذلك.مباشرة

يتمأوبارد.ماءإلىالمعقممنبنقلهاالعبوأتتبريدويتم

جزئياالعبواتتبريديتمأوالباردالماءمنبتيارالعبواترش

البارد.الهواءمنلتيارتعريضهاثمالباردبالماء

تحدثهالذيالتغيرهوالتعليبعمليةعيوبأحد

إلىبالإضافة.الأغذيةوطعمولونملمسعلىالمعالجة

عملياتأثناءتفقدالمغذيةالعناصربعضفإن،ذلك

ومفضلةمعروفةالمعلبةالأغذيةفإنذلكومع،التعليب

ويسهلالسعر،رخيصمةلأنهانظرا،المستهلكينلدى

منالختلفةالأنواعمنالعديدعلىوتشتملمعها،التعامل

طويلة.لمدةحفظهاويمكن،الأغذية

التبريد.أومنخفضةحرارةدرجاتعلىالتخزين

الصفرمنأعلىحرارةدرجةعلىطازجاالغذاءيحفظ

نمويوقفمنهاقريباأوالدرجةهذهعلىوالتخزين.المئوي

فسادتسببالتىالدقيقةالحيةالكائناتمعظمونشاط

التىالإنزيماتنشاطمنأيضايقللأنهكما.الأغذية
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بوساطةعادةتتمالتعبئة

هذهبعض.خاصةآلات

بتعبئةتقومالآلات

فيعلبة002)1

الزجاحيةالآنية.الدقيقة

تعبأالصورةفيالموضحة

المكرونةبصلصة

قفلها.قبلالإسباغيتي

الموادوملمسوطعملونفيالمرغوبةغيرالتغيراتتسبب

تشملبالتبريدللحفظتحتاجالتىوالأغذية.الغذائية

.والخضراواتوالفواكهواللبنوالبيضواللحمالسمك

عنميزةمنخفضةحرارةدرجاتعلىوللتخزين

تغيراتيحدثإنهحيث،الأخرىالحفظطرقمعظم

علىتحافظالتبريدعمليةلأننظرا،الأغذيةفىطفيفة

.الطازجالغذاءفيالموجودةالمغذيةوالعناصروالطعماللون

باستخدامالأغذيةمنالحرارةالتجميديزيلالتجميد.

الحيةالكائناتنمومنويبطىءمنخفضةحرارةدرجات

العناصرفيالتكسيرأوالتدهورتمامايوقفكما،الدقيقة

لاحتوائهانظرا،الأغذيةمعظمأنالمعروفومن.الغذائية

درجاتعلىتتجمدفإنهاالماء،منمرتفعةنسبةعلى

.م4-وصفربينماتتراوححرارة

حفظهاشمالتيالأغذيةأهمبينمنالخضراواتتعتبر

تجميدها.قبلالخضراوات)تبييض(سلقويلزمبالتجميد.

أثناءقتلهايتملاالتي-الإنزيماتبمنعالسلقعمليةوتقوم

الأغذيةومن.الخضراواتطعمتغييرمن-التجميد

-الخضراواتبخلاف-بالتجميدحفظهايتمالتىالأخرى

الموادتنظيفويلزموالعصائر.والدواجنوالعسمكاللحم

قبلالإعدادصوربإحدىإعدادهاأووتقشيرهاالغذائية

يتمالتىالأغذيةخصوصا-الأغذيةبعضتجميدها.

يتمللإعداد،جاهزةمجمدةأغذيةصورةفىتسويقها

التجميد.قبلطبخها

تشمل:حالياللتجميدالشائعةالصناعيةالطرقوأهم

بالسيورالتجميد2-الأرففأوالألواحعلىالتجميد-أ

التجميد-4الباردالهواءبتياراتالتجميد3-المستمرة

لهاكبائنفيفيتمبالألوأحالتجميدأما.المسائلةبالغازات

توضعالحالةهذهفى.مبردةأنابيبأسفلهاتمررفوف

لعدةالكبائنغلقويتم،الرفوفعلىالأغذيةعبوات

بالسيورالتجميدشم.الأغذيةتتجمدحتىساعات

بينمابهاالحرارةدرجةتترواحكبيرةحجراتفىالمستمرة

الموضوعةالعبواتتتحركبطئةوبطريقة.م43و--23

.الطعاميتجمدحتىالحجراتهذهداخلسيورعلى

طريقةفتماثلالباردالهواءبتياراتالتجميدطريقةأما

مروحةاستخدامفيهايتمأنهإلا.المستمرةبالسيورالتجميد

بشدةالباردالهواءتيارلدفعالتجميدحجرةداخلقوية

درجةتكونالذيوالسريعالباردالهوائيالتيارهذا.وقوة

السائلة.للأغذيةسريعاتجميدايسببم-34حرارته

منرشمالقدفعيتم،السائلةبالغازاتالتجميدوفي

مباشرةالسائلالكربونأكسيدثانيأوالسائلالنيتروجين

وعلى.كبيرةبسرعةتجميدهايتمبحيثالأغذيةعلى

لتتجمدساعاتثلاثيلزمهاالتفاحفطرةفإن،المثالسبيل

دقائقخمسيلزمهابينماالباردالهواءتيارمجمداتفى

السائلة.بالغازاتالتجميدمجمداتفيلتتجمدفقط

علىيحافظالأغذيةتجميدفإن،أخرىناحيةمن

طريقةأيمنأكبربدرجةبهالموجودةالمغذيةالعناصر
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الأغذيةفإنذلكإلىبالإضافة.الحفظطرقمنأخرى

إلاتحتويلافإنهاالطعامملحعلىأحتوتماإذاالمجمدة

فقط.منهقليلةكمياتعلى

الرطوبةلطرداضجفيفافىالحرارةتستخدم.التجفيف

فسادتسمبالتىالدقيقةالميكروباتلأنالغذاء،من

اخذاءاتحفيفسمفعندمالتنمو.الرطوبةإلىتحتاجالأغذية

الماءمعظمالأغذيةفيهتفقدالذيالحداوالدرجةإلى

عليها.النموتستيملاالدقيقةالكائناتفإنبها،الموجود

والشوربة،والبازلاء،،الزبيبالمجففةالأغذيةوتشمل

الأغذيةمنوعديداالغرابوعشوالبيض،والحليب

منها:المجففةالأغذيةلإنتاجطرقعدةوتوجد.الأخرى

-3صوانعلىالتجفيف2-بالشمسالتجفيفا-

التجفيف5-بالرشالتجفيف4-الأنفاقفيالتجفيف

الطبلي.التجفيف6-النبضيبالاحتراق

صورةفىاكذائيةاألمادةابتوزيعبالشمسالتجفيفيتم

اغواكهاتجفيفويتما.الش!سلحرارةوتعريضهارقيقةطبقة

،صوانعلىالتجفيفوفى.الطريقةبهذهعادةوالحبوب

جيدةغرفداخلالساخنالهواءوحركةدورةتستخدم

وششابه.الصوانيعلىالمحملالغذاءلتجفيفالعزل

نأإلا،الصوانيعلىالتجفيفمعالأنفاقفيالتجفيف

تتحركحتىطولأأكثرتكونالأنفاقفىالتجفيفغرف

وتكونالتجفيفنفقخلالمستمرةبصفةالأغذية

.المتحركالسيرفوقمحملةأوعرباتفيموضوعةالأغذية

وأالسوائ!!رلقفيهفيتم،بالرشالتجفيفأما

دقيقةحبيباتبهالمعلةطالسائلمنمخلوطوهي،المعلقات

نفسفى.مسخنةكبيرةحجرةداخلإلى-ناعمةمطحونة

.الحجرةداخلالساخنالهواءمنتياردفعيتما،الوقت

مسحوقالتعطيالأغذيةحبيباتالساخنالهواءويجفف

شمالتيالمنتجاتأحدالمجففالحليبويعتبرجافا.

النبضيبالاحتراقالتجفيف.ويجمعالطريقةبهذهتصنيعها

التيالأغذيةلتجفيفالقويةالصوتيةوالموجاتالحرارةب،

العاليالذرةوسكر.أخرىطريقةبأيتجفيفهايمكنلا

الطريقة.بهذهتجفيفهايتمالتيالمنتجاتأحدهوالفركتوز

منرقيقةطبقةتوزيعطريقعنالطليالتجفيفوشم

محورهحوليدورمتحركدوارطبلسطحعلىالغذاء

ملامستهابمجردالغذائيةالمادةتجف.الطبليالمجففيسمى

نأقبلالطبلسطحمنإزالتهاويتمالمسخنالطبللسطح

الغذاء.يحترقلاحتىدورتهالطبليكمل

التجميدبطريقتجفيفعمليةهوبالتجميد.التجفيف

مباشرةيتحولأنخاصةظروفتحتللثلجيمكنحيث

إلىأولأينصحهرأنبدونالغازيةالحالةإلىالصلبةالحالةمن

هذهوتستخدم.التساميالظاهرةهذهتسمى.سائل

مصانعوفي.الأغذيةتحفيفلعمليةأساساالظاهرة

الموادهذهتكونبينماالأغذيةمنالماءإزالةتتمالتجميد،

علىأولأالمج!دةوصإلأغذيةوشم.مجمدةحالةفى

تعسخينويتمالهواء.منمفرغةكبيرةغرفةفىأرفف

قليلأأقلالأغذيةحرارةدرجةتصبحبحيثقليلارف!الأ

الموادتستمر،الثلجويتبخر.بهالخاصةالذوباندرجةمن

مثلتصبحانهاإلاالخارجيبشكلهامحتفظةالغذائية

.الوزنقليلةجافةمادةالإسفنج

لابالتجميدالتجفيفعمليةفإن-أضجفيفاوبعكس

عنوينتجالماء.فصلأثناءالغذائيةللمادةانكماشماتسبب

هذهتعودلاوعادةومتماسكةصلبةأغذية،التجفيفعملية

)إعادةالابتلالعمليةتتمحينماالأصلىملمسهاإلىالأغذية

التجفيفبطريقةالمحفوظةالأغذيةأماألمجفف(.الغذاءإلىالماء

الأصليوالملمسالأصليالطعمعلىتحافظفإنهابالتجميد

تحتفظأنهاإلىبالإضافة.ألمجففةالأغذيةمنأحسنبدرحة

عمليةيعيبكذلك.أحسنبدرجةالغدائيةا!ناصربا

لاف!ذلكوعلىاقتصاديا،مكلفةأنهابالتجميدالتجفيف

الأغذيةوتشمل.فقطمحدودةأغذيةمعإلاتستخدم

الشوربةوخليطالذوباناسريعةالقهوةبالتجميدالمحفوظة

.والجمبريالغرابوعشوالفرأولةالمجففة

الموادبعضتضافالغذائية)الإفسافات(المضافات

المضافةوالمواد.للطعامالغذائيةالقيمةلزيادةأوالفسادلمنع

لاحينماالأغذيةلحفظتستخدمكيميائيةمركباتهى

البلاد،معظموفى.فعالةأوملائمةأخرىوسيلةتوحد

لاستخدامالحكوميةالجهاتموافقةعلىالحصوليلزم

فترةزيادةعلىالمضافةالموادبعضوتساعد.ا!ضافةالمواد

للمستهلك.ومستساغاللالمشخدامصالحاالغذاءبقاء

والموادالأكسدةمفادات:للأغذيةالمضافةالموأدوتشمل

احتجازموادمثهلالأضىالمضافةالموادوبعضالحافظة

الغذاءتصلبدونتحولالتيالملينةوالموادالأيونات

للمستهلك.جذابةحالةفيالغذاءاستمرارعلىوتساعد

وأحماضمشبعةغيردهونعلىالأغذيةمعظمتحتوي

تتحدوحينما.الدهنفيللذوبانقابلةوفيتاميناتدهنية

إلىتتحولفإنها،الأكسجينمعتتفاعلأوالمركباتهذه

هذهمثلفإنعامةوبصفة.جديدةأخرىمركبات

الغذاء،فيمقبولغيروطعمروائحعنهاينتجالتفاعلات

.المغذياتفقدعلىوتعملضارةموادتنتجقدأنهاكما

الأسامميةالمركباتمنععلىالأكسدةمضاداتوتعمل

ويعتبر.الأكسجينمعالتفاعلمنالأغذيةفيالموجودة

هيدروكسالبيوتيلاتدمثلالأكسدةمضاداتاسشخدام

)فيتامينالأسكوربيكوحامضالبروبيلوجالاتأنيسول

عليها.المتفقالأمورمنج(
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فيالنمومنالدقيقةالحيةالكائناتالحافظةالموادوتمنع

مثلأخرىحفظبطردتىحفظهايمكنلاالتىالأغذية

كبيرةبدرجةالحافظةالموادوتستخدمالتجميد.أوالتعليب

لعثماائعةالحاالخض!ا"لخاادممتحالشمل.كهةلكاأنمفلحهالخبزعضاغيرلر

وثانيالسوربيكوحامضالبخزويكحامضالاستخدام

الكبريت.أكسيد

المعادنمنضئيلةكمياتعلىالأغذيةبعضوتحتوي

علىالأكسجينتساعدالمعادنهذه.والنحاسالحديدمثل

الغذاء.لونفيتغييروإحداثالغذائيةبالموادالارتباط

معالتفاعلمنالمعادنبمنعالأيوناتاحتجازموادوتقوم

مثلمركباتالأيوناتاحتجازموادوتشمل.الأغذية

وتساعد.الستريكوحامضاسيتاتتتراأميندايإيثيلين

الاحتفاظعلىوالفطائرالخبزمثلالأغذيةالملينةالمواد

مقبولةغيروتصبحرونقهاتفقدالأغذيةهذهبرطوبتها.

الموادأمثلةمنرطوبتها.وتفقدتجفعندماللمستهلك

والسوربيتول.الجلسرينالملينة

المادةتعقيمالطريقةهذهفىيتم.بالتعقيمالتعبئة

بهذهالاحتفاظويمكن.معقموعاءفىتعبئتهاثمالغذائية

عمليةإجراءتمماإذاتبريدبدونمحددةغيرلمدةالأغذية

اللبنفإن،المثالسبيلوعلى.المثلىبالطريقةبالتعقيه!التعبئة

فيأشهرلعدةبهالاحتفاظيمكنبالتعقيموالمعباالمجفف!

المطخ.دولاب

الأغذيةلحفظالاستخدامالشائعةالأوعيةوتشمل

وأكواببالمعدنالمغلفالكرتونبالتعقيمالتعبئةبطريقة

فيأقلالأوعيةهذه.البلاستيكوحقائبالبلاستيك

الزجاجيةالانيةأوالصفيحعلبمنوزنهاوفىسعرها

المميزاتومن.المحفوظةالأغذيةلتعبئةالاستخدامالشائعة

الطعمعلىالطريقةهذهمحافظةبالتعقيمللتعبئةالأخرى

الانيةأوالصفيحعلبأنالمعروفومنجدا.عاليةبدرجة

كلماوأنهللتعقيمطويلةزمنيةفتراتإلىتحتاجالزجاجية

زادالأغذيةتسخينفيهايتمالتيالزمنيةالفتراتزادت

تحتالتعبئةبطريقةالحفظعندلأنهونظرا.الطعمفيالتغير

زمنيةولفترةبسرعةالطعامتسخينيتممعقمةظروف

بالتعقيمبالتعبئةالمحفوظةالأغذيةفإن،العبوةخارجقصيرة

الطبيعي.الطازجالغذاءلطعميكونماأقربطعمهايكون

العناصرمنأكثربكميةتحتفظالأغذيةهذهأنكما

الغذائية.

علىالأمريكيةالمتحدةالولاياتموافقةبدايةومنذ

شعبيةزادتفقد،ام819عامبالتعقيمالأغذيةتعبئة

فيوأسهلسعراأرخصلأنهانظراالأغذيةهذهوانتشار

.الأخرىالحفظبطرقالمحفوظةالأغذيةمنمعهاالتعامل

الإشعاعأي،المؤينبالإشعاعالغذاءيعالج.الإشعاع

الأشعةوتعتبركهربائيا.مشحونةجسيماتعنهينتجالذي

الإشعاعمنصوراالإلكتروناتوحزمجاماواشعةالسينية

منالصغيرةالجرعةوتقومالغذاء.حفظفىالمستخدم

الإنزيميالنشاطوقفتسببكماالبكتيريا.بقتلالإشعاع

تحدثأوالغذاء،فىكيميائيةتغيراتإحداثعدممع

بقتلأيضاالأشعةوتقوم.التغيراتهذهمنالقليلفقط

بعضإنباتوتمنعالغذاء،فيالموجودةالحشرات

علىيقضىالإشعاعفإن،ذلكإلىبالإضافة.الخضراوات

التريكنيأوالسالمونيلامثلالمسامةالدقيقةالحيةالكائنات

أمراضا.تسببقدالتي

منظمةمنمقبولآبالإلثمعاعالأغذيةحفظأصبحلقد

.ام619عاممنذالمتحدةالأملهيئةالتابعةالعالميةالصحة

الغذاء)مكوناتبلجيكافيالطريقةهذهوتستخدم

)البصلوالمجروالخنزير(البحرية)الأغذيةوكندا(والتوابل

(المجمدةوالأسماكالبحرية)الأغذيةوهولندا(والفلفل

السوفييتيوالاتحاد(والخضراوات)الفاكهةإفريقياوجنوب

)البطاطسالأمريكيةالمتحدةوالولايات)الحبوب()سابقا(

حولمستمراجدلأهناكفإنذلكومع(.والتوابلوالدقيق

.الضارةالتأثيراتبعضوجوداحتمال

البسترة-أ:تشملالأغذيهلحفظالأخرىالطرق

بيئيةظروففيالتخزين-4التبخير3-التخمير2-

محكومة.

الطريقة(هذهمكتشفباستيرإلى)نسبةالبسترةأما

البكتيرياقتلتسببالحراريةللمعاملةسريعةطريقةف!

للمغذياتطفيفاتدميراإلاتسببلاولكنها،الضارة

الحليبفيالطريقةهذهوتستعملالغذاء.فيالموجودة

إلىفتؤديالتخميرعمليةأما.الأخرىالمشروباتوبعض

علىتساعدوبالتاليللأغذيةالكيميائيالتركيبتغير

الكحولمثلمركباتالتخميرعمليةعنوينتج.حفظه

وتعمل.العضويةالأحماضوبعضالكربونأكسيدوثاني

المخللوالكرنبللمخللاتحافظةموادالمركباتهذه

.الأخرىالأغذيةوبعضوالسلامي

عمليةفهىالأغذيةحفظطرقمنالثالثةالطريقةأما

لقتلالسامةالغازاتببعضالغذاءريث!وهيالتبخير.

بروميدغازيستخدم،المثالسبيلعلى.والحشراتالفئران

والتوابل.المجففةوالفاكهةالحبوبلتبخيربكثرةالميثيل

الجويةالظروفيوجدمحكومةبيئيةظروففىوالتخزين

وأكثر.الفواكهخصوصاالغذاءحفظفترةمنتطلالتي

%29منالمكونالجوهوللحفظملاءمةالجويةالووف

ثاني%5إلى2ومنأكسجين3%ونيتروجين%59إلى

.الكربونأكسيد
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تاريخيةنبذة

ماقبلعصرفيالأولالإنسانقام.القديمةالطرق

وبعضوالحذوروالجوزأ!بندقواالحبوبالتارببتجفيف

الموجودةالقبائ!!أما.الشصر!فىالأخرىالنباتيةالمنتجات

قامتقدتكونأنالمحتم!!فمنالباردةالشماليةالأجواءفى

لمنعالشتاءفترةفيالأكواخأوالكهوفخارجالغذاءبإبقاء

فكان،الجنوبيةالمناطقفيالأولالإنسانأما.الأغذيةفساد

غذائه.لحفظالكهوفداخلالباردةالأجواءيستخدم

الأغلبعلىالكهوفسكانقامالناراكتشافوبعد

يكونأنالمحتملومنالنار.علىواللحمالأسماكبتجفيف

التدخينعمليةتطورإلىأدىقدالنارعلىالتجفيف

الحفظ.طرقكإحدى

طرتب!تمنوالتخميربا!للحالمعالج!طريقتاوتعتبر

بتمليحالأولاالإنسانقاملقدر.الأخرىالأوليةالحفظ

عمليةآسيافىالرحلواستخدمفسادهلمنعوالسمكاللحم

الجبنلصناعةالتخمير

الثامنالقرنمنذبدأت.الأغذيةلحفظالحديثةالطرق

المهت!ا-سبالانزانىلازاروالإيطاليالعالمقامحينماعشر

أوعيةفىاللحممستخلصبتعبئة-الطبيعىالتاريخبعلم

استمر.ساعةلمدةبتسخينهاقامثم،القفلمحكمةزجاجية

أسابيع.عدةلمدةللاستهلاكصالحاالغذاءهذابعض

-أبرتنيكولاسقامعشر،التاسعالقرنبدايةوفي

لتعبئةفقام؟أضعليبابعملية-باري!ي!فىالحلوياتصانع

،بالفل!تلمحاحكامقفلهاأزجاجيةآنيةفيالأغذية

أولبنشركذأصكأبرتوقام.مغليماءفيوتسخينها

الأساسيةبالمساهمةأبرتقياموبرغ!ا.التعليبعنكتاب

فيالسببيفهملماأنهإلا،التعليبعمليةفىوالرئيسية

سببتفسيرأمكنوقد.الأغذيةلحفظالطريقةهذهفاعلية

الكيميائىقامحينماعافا05بعدالتعليبطريقةفاعلية

قتلتسببالحرارةأنباكتشافبالشيرلويسالفرنسي

لويس.باستير،انظر:.الضارةالدقيقةالحيةالكائنات

الحرارةدرجاتعلىبالتخزينالحفظاستخدامبدألقد

فىرغبةهناككانتأنهإلا.سنواتعدةمنذالمنخفضة

البداية،وفى.الدافئةالأجواءفىمبردةالغذائيةالموادحفظ

ماؤهايكونالتىوالمستنقعاتالبركمنالثلجعألواحقطعتم

مبانفيالثلجهذاتخزينوتمالشتاءفصلفيمجمذا

الخشثنشارةالشخداموتم.الثلجمخازنتسمىخاصة

عاموفي.الصيفأثناءذوبانهوإبطاءالثلجلتغطية

صناعيةآلةلأولاختراعبراءةأولا!شخراجتم،أم185

للدكتوروسجلت،تحاريمستوى!لىالثبلصناعة

إلىالاختراعهذاأدىوقد.جوريجونالأمريكى

الأغذيةلحفظكبيرتجاريمستوىعلىالتبريداستخدام

والتخزين.النقلأثناء

الأغذيةتجميداستخدامالممكنمنأصبحوقد

التبريد.عملياتفيالتطورطريقعنالحفظطرقكإحدى

بيردزآيكليرنسالأمريكىالخترعقامام،259عاموفى

السيورفيهااستخدم،السريعللتجميدطريقةبتطوير

السريعالتجميدعمليةلإجراءالمتحركةالمبردةالمعدنية

.للأسماك

أثناءإلاكبيرمستوىعلىالأغذيةتجفيفيبدأولم

أصبححينماأم(189-191)4الأولىالعالميةالحرب

أدىوقدالجنود.لتغذيةوأسالمسئامهفاالمجففالغذاء

العالميةالحربخلالالمجففالغذاءهذامث!!إلىالاحتياج

الموادبعضصناعةتطورإلىأم(459-1)939اضانيةا

المجفف.أصلبناالذوبانسريعةالقهوةمث!

يتعلقفيماالأفرادبعضبينالقلقبعضهماكفإدأجوم،ا

ويعتقد.الأغذيةوتحهيزلإعدادالختلفةأطرقاانتشاربمدى

إزالةإلىتؤديهذهالمعالجةعملياتأنالأفرادهؤلاء

الموادمنالعديدأنهؤلاءيعتقدكماالغذاء.منالمغذيات

الأفرادهؤلاءويوصي.للإنسانضارةموادللأغذيةالمضافة

منممكنقدرلأقلتتعرضالتيالطبيعيةالأغذيةإلىبالعودة

ذلكومع.مضافةكيميائيةموادأيتحويلاوالتى،التصنيع

الاغذيةوتصنيعحفظشركاتعنالمسؤولينالافرادفإن

التصنيععملياتأنعلىويصرونأغلق!تاهؤالأءيجادلون

كماومغذئا،التكلفةمنخفضعداءتوفرا!لأغذيةحفظ

باستخدامهاالمسموحللأغذيةألمضافةاالوادأنعلىيصر:ن

المستهلك.علىمنهاخولاموادهى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأغذيةحفظطرق

التعقيمالباردالتحزينالمجففةالأطعمة

الحرارةدرجةالتخمرالتبخير

المجمدالغذاءللأشعةالتعريضالتبريد

بالتحميدالتحعي!

الغدائيةالإضالات

للالئوا

الكبريتأكسيدثالى

الحال!الحليد

نريملأا

لويس،ستيربا

لشيوليةا

يالمكتيرا

لحافظةادالموا

لحلا

لس!ا

الحيويةالمضادات

عحلةذاتأخرىمقالات

كليرنص،بيردرآي

الغدائياضسمما

الحميرة

لارارو،لسالانزاني

الملح

لنتراتا

لنيتريتا

السمكصناعة

احفنا

والجلىالمربى
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يابخ،داوبمتسوبخلي،التكافؤ،انظر:الثكا!ؤ.حفظ

نينج.شين

وأحفدةفيالناسمنعدداتجمعالتئكريئالحفلة

يتنكروالفعل.التنكريةوالملابسالأقنعةفيهاتلبسرقصة

بعضفيذلكويكون.بالخداعيتظاهرأيضايعنى

.اللونهذاينتشرحيثالغربيةالبلادفىالمناسبات

فيالحقهوالوضعىالقانونفيالارقفاق!حق

حقيتموقدخاص،لغرضاخرشخصأرضاستخدام

وضعبحقأوضرورةأوتورطأواتفاقيةبويقالارتفاق

.التقادمأوالمدةلمضياليد

فيلهمجاورأرضيىلمالكحقاالأرضمالكيهبحين

ح!ورالمجطالأرضلمالكيكون،ممتلكاتهخلاليمرطريق

حقيحدثوقد)الاتفاقية(،بالاتفاقالأرضاستخدام

واحداجزءاأرضمالكيمستخدمحينبالتورطالارتفاق

الأرضلمالكأنولنفترضاخر.جزءاليفيدالأرضمن

بيتاتزودكبئرمنهماواحداويستخدم،الأرضمنجزءين

الذيالجزءالأرضمالكيبيعفحينالاخر،الجزءفيبالماء

بالتورطارتفاقحقمحكمةأيتجدفقدفقط،البيتبه

البئر.استخدامفىللمشتري

مالكيبيعحينبالضرورةالارتفاقحقتطبيقيتموقد

تجدوقد،الطرقعلىمنفذلهليسأرضهمنجزءاأرض

الأرضعلىبالضرورةارتفاقحقكهذهحالةفىالمحكمة

حتىالأرضليستخدمللمشتريمساعدةوذلك،المتبقية

بوضعالارتفاقحقينشأأنويمكن.العامالطريقإلىيصل

لممتلكاتوالمستمرالأمدطويلالاستخدامطريقعناليد

خلالطريقاأرضقطعةمالكشقفإناخر.شخميى

فقدتذكرها،أحديستيملاطويلةلمدةمجاورةممتلكات

خلالليمرللأرضمالكلأيالحقالمحكمةتفرض

.الممتلكات

استخدمالغربيةالبلادفيدلمواريثنظاماليكورة!حق

هذاظلوفي.السنينلمئاتأوروبافيواسعنطاقعلى

الأكبر،الابنمايكونوغالبا،الذريةأكبريكونالنظام

الأخرىوالممتلكاتالأرضميراثفيالوحيدالمستحق

نظامظلفىكانالبكورةحقماظهروأول.الوالدينمن

ودولإنجلترافيالحقهذاظهر.الإقطاعانظر:.الإقطاع

هوالمالكةالاسرةفيالأولادأكبريصبحوبمقتضاهأخرى

علىالحفاظإلىالنظامهذاويهدف.للعرشالوريث

منبدلأتفتيتدون-نظرهموجهةمن-الكبيرةالملكيات

علىيحافظكما.صغيرةأنصبةإلىالأولادبينتقسيمها

المزارعونتبنىوقد.النبيلةللأسرةوالجاهالاجتماعيةالمكانة

أيضا.البكورةحقالملاككبارمنوغيرهم

باستثناءأوروبا،منتدريجياالنظامهذااندثروقد

قانوناأصدرتفقدالمتحدةالولاياتأما.المالكةالالمسر

بالغائه.

الذي،الإسلامفىا!ليراثنظاممعالنظامهذاويتنافى

أنصبةالقرآنحددفقد،السماويللتشريعوفقاجاء

ممانصيبللرجال):تعالىقالالمواريثاياتفيالميراث

الوالدانتركممانصيبوللنساءوالأقربونالوالدانترك

.7النساء:مفروضا!نصيباكثرأومنهقلمماوالأقربون

المواريث.:أيضانظرا

طبقا.الحربحالةفىيستخدمنظامالتفتيش!حق

للسفنالدخولحقالمحاربةللدولةيكون،الدولىللقانون

نأويجبوتفتيشها.محايدةدولتملكهاالتىالتجارية

الحربية.السفنإحدىضابطالتفتيشبعمليةيقوم

مماوالتأكدالسفينةهويةتحديدهوذلكمنوالغرض

وأ،محايدةغيرخدماتفيمتورطةالسفينةهذهكانتإذا

.المحظورةالتجارةانظر:.الحربمهرباتتحمل

لتطبيقالتفتيشحقتطيقفيمكن،السلموقتفيأما

القرصنة.منعأوالعوائد،قانون

وهذهأولأ،السفينةأورأقتفحص،التفتيشعمليةوفى

قبطانها،أووقائدها،السفينةاسمعلىتحتويالأوراق

نأوينبغى.إليهالمتجهةوالميناءمنهأقلعتالذيوالميناء

طاقمبأنوشهادة،للشحنةوصفبالأوراقمثبتايكون

التيللدولةالجمركيةللقواعدخضعواقدبهاالعاملين

السفينة.منهاأقلعت

ينتهىماعادةالتفتيشفإن،سليمةالأوراقكانتفإذا

الشحنةتفتيشفإنشمبهة،ثارتإذاأماالحد.هذاعند

السفينةإيقافالطاقمرفضحالةوفىواردا.أمرايكون

السفينةمصادرةلخاطرةيتعرضفإنهبتفتيشها،والسماح

عامللسلاملاهاي!ؤتمرحاولوقدتحملها.التيوالشحنة

لحقحدودايضعاأنأم959عاملندنومؤ!رام709

المحايدةالدولبريدأنعلىالمؤتمرأعضاءفاتفق.التفتيش

التفتيش.منيعفىأنيجب

بعضاتفقت،العشرينالقرنمنالعشرينياتوفى

التىالأميالمنعددإلىالبحريةحدودهامدعلىالدول

شواطئهامنالإبحارمنساعةمدةفيتغطيتهايمكن

البضائععنالتفتيشألاتفاقياتهذهسهلتوقد.الإقليمية

.المفعولساريةعليهاوالإبقاءالمهربة

إلىأخرىأغراضبسببالبحريةالحدودهذهتمتدوقد

التفتيش.لنوعتبعابحريا،ميلا12-3بينما
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علىالأشخاصلأحدقانوفطمطلبالحجز!حو

الحجزويشبهما.لدينضماناآخر،لشخصعقاريةملكية

ول!ضه(.الملكيةحسابعلىقرضهو)الذيالرهن

)تحويله(وضعهيمكنلاأنهفيالعقاريالرهنعنيختلف

.العقاريالرهنالعقد،انظر:آخر.شخصتصرفتحت

العامالقانونحجوزات:هىللحجزالرئيسيةالأنواع

متطورةاعاماالقانونفحجوزات.المشروعةوالحجوزات

الحجوزاتأفا.مشابهةقضايافىالقضاةقراراتعن

الهيئاتتصدرهاالتيالقوانينفتحددهاالمشروعة

.المشروعالحجزعلىمثالأالالىالحجزويعد.التشريعية

بانهتأميناالبناء(إنشاء)متعهديالمقاولينيعطيالحجزهذا

ومواد.أعمالمنقدموهعمالهميد!سوف

وأنوعيةإماالعامالقانونحجزحقوقتكونأنويمكن

الاحتفاظحقصاحبهيعطيالنوعيالحجزفحق.عامة

فمثلأ.أسهالمستحهتالدينأساسهاعلىقامالتيبالملكية

نوعئحجزحة!علىيحص!!أنيمكنتخزينشركةمالك

أ!ايسددألىإلى،أصشركةاخربتهاالتيبالسلعللاحتفاظ

فيعطىالعامالحجزحقأما.التخزينمقابل،المستحقالمبلغ

الدينأساسهىالتىتلكغيرملكيةفىالحقصاحبه

له.المستحق

لشخصمادولةتمنحهاالتىوالحمايةالمأوىاللجوء!حق

اللجوءوحق.الدولىللقانونوفقاأخرىدولةمنهارب

الأملميثاقووفقا.دوليةواتفاقياتوطنيةقوابنتحكمه

كانواإذااللجوء،حقيطلبواأنيمكناللاجئينفإن،المتحدة

وأوطنيةأديميةأوعرقيةلأسبابالاضطهاديخشون

يواجهلاشخصلأيوليس.اجتماعيةأوسياسيةلمعتقدات

هوالسياسيفالاضطهاداللجوء،طلبفيحقالخاطرهذه

اللجوء.حقالدولتمنعأنفيالرئيسىالسبب

اللجوء:وهمااللجوءأنواعمنرئيسياننوعانوهناك

داخلفاللجوء.الوطنخارجواللجوء،الوطنداخل

الوطنخارجواللجوء.حدودهاداخلالدولةتمنحهالوطن

البعثاتتمنحه-السياسياللجوءعموماعليهويطلق-

ووفقا.السفنظهورعلىأو-السفاراتمثل-الدبلوماسية

حقتمنحأنأبدادولةلأيةيحقلافإنه،الدوليللقانون

المضيفةالدولةيماتفاقيةهناكتكنلمما،السياسىاللجوء

نادرةالممارلعسةهذهمثلأنمنالرغمعلى،بذلكتسمح

.الحدوث

اليونانيةالدولةتمنحهكانتقديمتقليداللجوءحق

محدودبشكلالروماناعتر!توقد.معينةجرائملمرتكبي

خلالاسمياسىاللجوءازدهروقداللجوء.بحقللغاية

العشرين.القرن

الخاصةالاستئثاريةالحقوقمنمجموعةالمؤلف!حق

إعادةمنالآخرينوالمبدعينالمؤلفينمصنفاتلحماية

دونالعلنيالأداءأوالتصويرأوالنسخطريقعنإنتاجها

الاصليةالمصنفاتعامبوجهالمؤلفحقويشمل.تفويض

العلني.والأداءوالموسيقيةوالمسرحيةالأدبية

الذيهوالمؤلف!تحقوقلحمايةحديثقانونوأول

.أم907عامبريطانيافىصدر

قوانينالدولمعظمأصدرت،الحديثأ!صراوفى

وأالدولةداخلتنشرالتيالمؤلفينمصنفاتلحماية

التجاريةوالعلاماتالاختراعبراءاتوتختلفخارجها.

لحمايةأساساالاختراعبراءةتهدف.المؤلفينحقوقعن

تقليدمنالمبتكرةوالتحسيناتوالاكتشافاتالاحتراعات

رمزأواسمأوكلمةفهي،التجاريةالعلامةأما.ألاخرين

عنخدماتهأوالعلامةصاحبمنتجاتتمييزبغرضيصمم

غيرها.

الحمايةالمؤلفحققانونيضفي.المحميةا!لصنفات

هذهتكونفقد.الأصليةالمصنفاتمنكثيرةأنواععلى

حركاتتصميمأومسرحيةأوموسيقيةأوأدبيةالمصنفات

بعضوتشمل.النحتأوالحفرأوالتصويرأوالرقص

والاعمال،المتحركةالصورللمصنفاتالأخرىالطوائف

وبرامج،الأصواتوتسجيل،والبصريةالسمعيةالأخرى

.سوبالحا

وغيرها،والأشعارالرواياتالأدبيةالمصنفاتوتشمل

ومجموعاتوالأدلةوالفهارسالحاسوببرامجمثل

.البيانات

الأصليةالتراكيبالموسيقيةا!صنفاتوتث!ط

مصاحبةكلماتوأيةالموسيقيوالتوزدغللأصوات

للموسيقى.

التيالمسرحياتأسالمماالمسرحيةالمصنفاتوتشمل

وأالسينماشاشاتعلىتعرضأوالمسارحعلىتقدم

لختلفالمصاحبةالموسيقىالمؤلفحقويشملالتلفاز.

الموسيقيوالعزف،الموسيقيةوالهزلياتالمسرحيةالإداءات

للتلفاز.

الرقصحركاتتصميممصنفاتتكونأنويجوز

فيلمفىسجلتإذاالتأليفلحقمحلاالصامتوالتمثيل

الرقصمصنفاتولاتشملمحرر.فيكتبتأوشريطأو

الاجتماعي.الرقصخطوات

والحفرالتصويرأعمالالمبدعينمصشفاتوتشمل

المؤلف،بخطالمحررةوالوثائقالشمسيةوالصوروالنحت

والرسومالتخطيطةوالرسوماتوالبريدالرسائلوبطاقات

والأوانىالفخاريةوالأشكالالكبرىوالإعلاناتالمتحركة

الحجريةبالمطالغوالمطبوعات،الجيريةوالموادالزجاجية
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للمبدعين،الأصليةالفنيةالمبتكراتمنوغيرهاوالنقوش

وبراءات،الختلفةوالتصميماتالمعماريةوالرسومكالخرائط

المرئية.الفنوننماذجمنوغيرهاالاختراع

منالمكونةالمصنفاتكلالمتحركةالصوروتشمل

وأشريطأوفيلمعلىمثبتةكانتسواءبصريةصورتتابع

والمصنفاتالأفلامشرائطالمؤلفحقويشمل.أسطوانة

انطباعلاتعطيالتىالمتتابعةالصورمنالمكونةالأخرى

الأصواتعلىأيضاالحمايةوتضفى.المشاهدةعندالحركة

والمرئية.الصوتيةوالأعمالالمتحركةللصورالمصاحبة

المذاعةالأداءاتبعضوالمرئيةالصوتيةالمصنفاتوتشمل

.والمذياعالتلفازجهازيفي

الأصواتبهايقصدالأصواتتسجيلومصنفات

قابلاخرشكلأيأوشريطأوأسطوانةفيالمسجلة

الشريط.علىصوتئاأثرايتركأندونآليا،الصوتلإظهار

لإعادةالقابلالأداءإلاالمؤلفحقحمايةتشملولا

الجملأوالعناوينأوالمفاهيمأوللأفكارحمايةفلا،الإنتاج

المألوفة.الرموزأوالشائعةالعباراتأوالقصيرة

الاستئثارحقالمؤلفحقيتضمن.ا!لالكحقوق

المحمي.للعملالمسجلةوالمصنفاتالنسخوتوزيعبإنتاج

يحق،المصنفمننسخةبيعفيهايتمالتيالحالةفيولكن

إذندونالإيجارأوبالبيعفيهايتصرفأنللمشتري

المؤلف.

إعدادفيالحقأيضايملكهلمنالمؤلفحقويعطى

الترجمةمثل،المحميةالمصنفاتعلىتبنىمصنفات

المتحركة.الصورونقلوالتلخيص

أداءفيالاستئتاريالحقالمؤلفحقيملكلمنويكون

وأأدبياالمصنفكانإذاالجمهور،أمامعلانيةمصنفه

منغيرهاأومتحركةصوراأورقصاأومسرحياأوموسيقيا

البصرية.السمعيةاللإبداعات

فيحقوقهعنشنازلأنوحدهالمؤلفحقيملكولمن

التنازلعقديكونأنبشرطاخر،لشخصالمصنفى

وفاته.بعديشاءلمنبهايوصيأنلهيحقكمامكتوبا،

بقوةتؤولالمؤلفلحقوقذكروصيتهفييردلموإذا

لمنويجوز.الخاصةأموالهمنغيرهامعورثتهإلىالقانون

إنتاجبإعادةلاخرينالترخيصأيضاالمؤلفحقيملك

معينة.لمدةواستغلالهامصنفاته

واحد،مصنفتأليففيأكثرأواثناناشتركوإذا

منفردامنهملأيولايكون.مشتركةحقوقهمتكون

التىالحالةوفى.نشرهأوإنتاجهبإعادةالاستئثارحق

لدىعملهتأديةأثناءأوفنياأدبيامصنفاشخصفيهاينتج

فيالمؤلفحقعادةالعملصاحبلمجملك،الاخرين

المصنف.

فقطالقضاءأمامالمؤلفبحقوقالتمسكويجوز

لذلكعليها.الاعتداءالأشخاصأحديحاولعندما

هوالمألوفوالعلاج.سلبىحقبأنهالمؤلفحقوصف

ويجوز،الحقعلىألاعتداءبمنعقضائيأمراستصدار

بالتعويض.أيضايطالبأنللمؤلف

أعيدالتيالموادبإتلافالأمرإصدارسلطةوللمحكمة

المؤلف.بحقوقالإخلالنتيجةنشرتأوإنتاجها

منكلضدالجنائيةالدعوىإقامةإجراءاتتتخذوقد

اعتداءيشكلالذيالمصنفإيجارأوبيعأوبنسخيقوم

المؤلف.حقوقعلى

للمصنفاستعمالكللايعد.ايرستعمالحقوق

الاستعمالفىالتسامحيجوزأنهذلك،المؤلفبحقإخلالأ

لأغراضالمصنفمنمحدودعددنسخأي،العادي

نقدحالاتفيأيضاشسامحكما،البحثأوالدراسة

عنوانذكرطالما،عنهالإعلانأومراجعتهأوالمصنف

مؤلفه.واسمالمصنف

المصنفإنتاجأعيدإذاالمؤلفبحقإخلالأولايعد

تتعلقأخرىاستثناءاتوهناك.التقاضيإجراءاتبهدف

وغيرهاالمحفوظاتودوروالمكتباتالمدارسمعبالتعسامح

التربوية.الهيئاتمن

تتعلقدلمليةاتفاقيةأولكانت.الدوليةالاتفاقيات

فيابرمتالتيبيرناتفاقيةهيالمؤلفحقبحماية

واتفقت.للمؤلفينوالفنيةالأدبيةالحقوقلحمايةأم886

لحمايةمعينةمعاييرعلىالمتعاقدةعشرةالاربعالدول

حمايةعلىاتفقتكما،والفنيةالأدبيةالمصنفات

منها.أيفيتنشرالتىالمصنفات

،مرةمنأكثرعدةتعديلاتبيرنأتفاقيةعلىوطرأت

التاريخ.ذلكمنذإليهاالمنضمةالدولعدداطردكما

حمايةعلىالانالاتفاقيةفىالأعضاءالدولواتفقت

المصنفنشرتاريخمنسنةخمسينلمدةالمؤلفحق

مؤلفوفاةتاريخمنسنةخمسينأو،الفنىأوالأدبي

الاتفاقيةتتطلبولم.وفاتهبعدإلاينشرلمالذيالمصنف

.خاصشمكليإجراءأياتخاذأوتسجيلهالمصنفلحماية

الدولةفيالمؤلفحقأنعلىينصمافيهاوردولكن

اتباعيتطلبقدالذيالمحليللقانونيخضعالعضو

مثل،المصنففىالحقلحفظمعينةشكليةإجراءات

التعسجيل.

واليابانوالهندأستراليامنكلاالعضويةوتشمل

إفريقيادولمنوكثيراالأوروبيةالدولومعظمونيوزيلندا

المتحدةالولاياتتصبحولمواسيا.اللاتينيةوأمريكا

بعضلكنام،989عامفيإلابهاعضواالأمريكية

.المفعولساريةلاتزالقبلمنالصادرةقوانينهانصوص
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)دول!سابقاالسوفييتىوالاتحادالصينتنضمولم

كبيرعددولايزالالاتفاقيةإلىحاليا(الروسيالكومنولث

المصنفاتعلىضئيلةحمايةإلايضفىلاالدولمن

أدنىعليهايضفىلاوقد،الأجنبيةالدولفيالصادرة

اللإطلاق.علىحماية

علىاتفر-أم،719عامفىالمبرمةباريساتفاقيةوفي

إليهاأضيفكما،بيرلىاتفاقيةفىالواردةالنصوصاتباع

التسامإ،ستغلالمنأكثربقدرالناميةللدولالسماح

الأغراضفىوذلك،للحمايةتخضعالتيالمصنفات

التربوية.

حتىالمتحدةالولاياتفىالمؤلفينحمايةقانونوكان

الدولفىالصادرةالقوانينلأحكاممخالفاأم989عام

عامجنيففىوعقد.بيرنلاتفاقيةالمنضمةالأعضاء

المشتركةالحمايةأوجهبعضتوفيرأجلمنمؤتمرأم529

اتفاقيةوأعضاءالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىللمؤلفين

العالمية.المؤلفحقوقاتفاقيةابرمتثمومن،بيرن

اررولاص!كثيراضصتالاتفاقيةعلىصدقتالتىوالدول

)سابقا(السوفييتىالاتحادعنفضلأ،بيرنلاتفاقيةالمنفحمة

أمريكادولمنوغيرهاالأمريكيةالمتحدةوالولايات

الولاياتمعسابقةاتفاقياتلديهاكانتالتىاللاتينية

الأعممنظمةالاتفاقيةهذهبرعايةوتقوم.الأمريكيةالمتحدة

باريمي!.فى)اليونسكو(،والثقافةوالعلوبمللتربيةالمتحدة

للمصنفتعطىالمذكورةالاتفاقيةانمنالرغموعلى

الدولسائرفيحمايةالدولإحدىفيينشرالذى

والتفاصط!الواسعالنطاقلهايتوافرلمأنهإلاالأعضاء،

فيهانصفلقد،بيرنلاتفاقيةتوافرتالتىتلكمثلالدقيقة

سنةوعشرينخمسئاالمصنفحمايةمدةتكونأنعلى

دولة.أيةفيالأقلعلى

الاتفاقيةأعضاءمنعضودولةكلتعترفانويجب

أيةأنعلىللدلالةالنشروتاريخالمؤلفاسممعحبالرمز

الدولةفىفعلااتخذتقدالمؤلفحقلحمايةإجراءات

المصنف.منهاجاءالتي

جنيفلاتفاقيةمحلاالصوتيةالتسجيلاتوأصبحت

نسخإعادةمنللفونوغرامالمنتجينلحمايةأم719لعام

المنتجين.موافقةدونأصواته

يجاوزجنيفمؤتمرفيالأعضاءالدولعددوأضحى

المتحدةوالولاياتالمتحدةالمملكةذلكفيبما،الأربعين

الرمزلهافيستعملالصوتيةالتسجيلاتأما.الأمريكية

فيهيستعملالذيالنحوعلىللنشر،الأولالعاموتاريخ

الأدبية.للمصنفاتبالنسبةالرمز

حقلحمايةمعاصرقانونأولكان.تاريخيةنبذة

الإنجليزيالبرلمانأصدرهالذيان،قانونهوالتأليف

الحمايةتوفيرعلىالقانوننصفلقدأم،907عام

حقحمايةقانونوساعد،سنةعشرةأربرلمدةللمؤلفين

أم775عامفيالصادرالبريطانيةللجامعاتالمؤلف

الاعتداءدعوىلإقامةتوافرهاالواجبالشروطعلى

المؤاف.حقعلى

العلامة؟الانتحال،الاختراعبراءة:أيضاانظر

لتجارية.ا

ونيوزيلنداأستراليافييستخدما!طلاحالمرور!ح!

وأخاصةأرضفىالمرورحقعنللتعبيرالمتحدةوالمملكة

المرورفيالحقالملاكأحديخولفربماالأنهار،أحدعبر

إلىمضطراكانإذاجارهأملاكعبرالضرورةتحتمهالذي

ممتلكاته.إلىيصللكىمنهاالمرور

خاصةأراضعبرالمرورحقالناسمنعدديمنحوقد

المرورحقعامةالناسيعطىوقد.التسهيلقبي!!مناخيره!

طريقاالأرضمالكيخصصفقد.وسائلثلاثلمحاحدى

حقبندتحتأملاكهداخلالعامةلاستخدامباختياره

المرور.

وقد.التشريعىبالقانونالمرورحقالبرلمانينشئوقد

أحداستخدامفياستمرواإذاالمرورحقالعامةيكتسب

لمدةأحديوقفهمأندونالأنهار،أوالمسالكأوالطرق

شماءفإذا.ذلكفىالحقلهمكانلوكماعافا،عشرين

فىطريقايستخدمونالناسيدعأنالأرضملاكأحد

ذلكيبينأنفعليهللمرور،عائاحفايعطىأندونأرضه

يغلقأو،الطريقمنقريبةلافتةوضعطريقعنبوضوح

.عامكلواحديوملمدةالطريقهذا

الحكومةحقهوالخاصةالملكية6مصادرحق

تتطلبعندماالخاصةممتلكاتهمبيععلىالملاكإجبارفى

الشرعىالقانونعلىيعتمدالحقهذا.ذلكالعامةالمصلحة

لإدارةتبعاالخاصةالأشياءملكيةتصبحبأنيقضىالذي

علىيدهإنجلتراملكوضععندماحدثكما.الحكومة

العمليةعلىالإدانةتعبيرويطلق.الخاصةالشعبأملاك

مالكهارفضالتىالممتلكاتعلىللاستيلاءالشرعية

بيعها.

مصادرةفيالحكومةحقالعامةالإدانةوتتضمن

واسحككوالطرقاتوالأقنيةالموانئوبناءالشخصيةالملكية

حالةوفى.الإسكانومشاريعالبلديةوالأبنيةالحديدية

نأالموكلالحكومةلمكتبيحق،البيععنالمالكامتناع

يقترحمثمنابدورهاتعينالتيالمحكمةإلىالخلافيرفع

يحددواأنالمحلفينهيئةيسألأوللأرضالعادلالسعر

القيمة.تقديرانظر:السعر.
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حيثالوسطىالعصورإلىالقانونهذاأصلويعود

التابعالمقطععلىالصلاحياتجميعيملكالحاكمكان

)المستأجر(.

فىغالبايستخدمقانونىمصطدحالملكية!حق

ملكيةتحويلمعالمصطلحبدأ.الممتلكاتحيازةوصف

حقتمسسلالارضملكيةتاريخعلىويطلق.الأرض

الملكية.

طريقةلوصفالملكيةحقمصطلحاستخداميمكن

إلىإضافة.للممتلكاتقانونيةحيازةعلىالمالكحصول

الملك.عائديصفقانونىمستندإلىغالبايشيرفإنه،ذلك

وحق،العقاراتملكيةصكوكالممتلكاتهذهمثلتشمل

والنشرالتأليفوحق،الاختراعبرأءةوحق،السيارةملكية

المؤلف.يمتلكهالذي

اشترىإذا.طرقبعدةالملكيةحقعلىالحصوليمكن

وأ،هديةعليهاحصلأواخرشخصمنممتلكاتشخص

ويكوناستتباعيا.يكونالملكيةحقفإن،وصيةخلالمن

منالثروةعلىالحصولشملمإذاأصليا،ا!يةحق

الصيادونيصطاد،المثالسبيلعلىاخر.شخص

حقأما.ممتلكاتهممنويجعلونهاالمفترسةالحيوانات

اكتسابهيمكنالذيالحقفهو،حيازةعلىبالتنازعالملكية

الخاطئبالقيدعليهالحصولويتم.المالكموافقةضد

كثيرفيعاما21بالقانونيحددهالفترةالدائمةوالحيازة

أرضيزرعحسناأنالمثالسبيلعلى،لنفترض.الدولمن

نأإلا،مصطفىموافقةدونعاما21منلأكثرمصطفى

لا!ستخدامحسنضدقانونياإجراءيتخذلممصطفى

أصليملكيةحقعلىحسنيحصلحينئذ.الأرض

تبقىبل،الإسلامفييجوزلاوهذاعليها.المتنازعبالحيازة

إلىأمرهيرفعأنوقتأيفيولهالمالكحقمنالأرض

المغتصب.ويخر!القضاء

.نظامتورنز،لعقار؟ا؟الممك:أيضانظرا

الفيتو.انظر:.الئقضحق

جدولنىالحقبأحدثهيالحديتةالحياةحقبة

نأالجيولوجيونويعتقد.الأرضلتاريخالجيولوجيةالأزمنة

تقريبا،سنةمليون63حواليمنذبدأتقدالحقبةهذه

الثدلممات.بعصرأحياناوتسمى

.الثديياتف،الأر:أيضاانظر

حيوان،الأرضانظر:.المتوسطةالحياةحقبة

الديناصور،(،التاريخقبلماحيوانات)عالمالتاريخماقبل

(.البدائية)النباتاتالنبات(،الزواحف)ارتقاءالزواحف

مجانيةمقبرةكانتأنهاالإنجيليذكرالفخار!حقل

مراسمنفقاتيملكونلاالذينوالمعدمينوالمجرمينللغرباء

بحقلعرفتأرضقطعةقصةالإنجيلويذكر.الدفن

المسيحبيسوعالأسخريوطييهوذاوشىانفبعدالفخار.

المالاعاد،فضيةقطعة03لقاءالقدسفىالكهنةلرؤساء

بل،معبدهملخدمةالماليستخدموالمأنهمإلا،الكهنةإلى

ويقع7(،:27)متىالغرباءلدفنالفخارحقلبهاشتروا

يؤخذ،قديمةمقبرةوكان)جهنم(هنومواديفيالحقل

.الفخارياتلصناعةالطينمنه

.القوةان!:.القوةحقل

الضوء(،)طبيعةالفوءانظر:.المغئطيسيالحقل

المغنطيية(.الحقولأوالمجالات)طبيعةوالمغنطيسيةالمغنطيس

حقنةالوقود؟حقنالجلد،تحتالحقنانظر:.الحقن

الوريد.

الجدد.تحتالأدويةلحقنطريقةالجلدقحتالحقن

بهأنبوبوالمحقنة.مجوفةوءأبرةمحقنةالحقنأجهزةوتشمل

باختراقلهايسمححادطرفوللإبرة.بهملتصقكباس

أسطوانةفىالإبرةلمحادخالالطبيبيقومحيث،بسهولةالجلد

فيالإبرةيدخلثم،المحقنةفيالسائلالدواءيضعثم،المحقنة

لتفريغالكباسعلىالطبيبيضغطذلكوبعد.المريضجلد

الأيرلنديالطبيبوكان.ايإبرةخلالمنالسائلالدواء

عامفيالمجوفةالإبرةهذهاخترعقدريندفرانسيس

اخترعقدبرافازشارلالفرنسميالطيبأنكما.ام484

.أم853عامفيعمليةمعدنيةمحقنةأول

النسيجإلىنسبةالجلدتحتالحقنعملياتوتسمى

الأدمة،داخلالحقنعملياتففى.الحقنفيهشمالذي

للجلد.العلياالطبقةفيالإبرةبإدخالالطيبيقوم

مكبىذرأنبوبوهي،بالمحقنةيتمالجلدتحتالنموذجيالحقن

التيفوئيد،بلقاحالمحقنة(،اليمنى)الصورةالطيبيملأالدواء.بهيحقن

الحقنة.يتلقىطفل(اليسرىالصورة)وفي
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بضعصأالحلدحلالاللظحرش!فيتستحدمرشمحقنةالنفاثةالمحقنة

.إبرةإلىولاتحتاخعال

للجلدالخارجيةالطبقاتتحتالحقنلعملياتوبالنسبة

العصبداخلالحقنوتعطىالجلد.داخلالحقنفتسمى

تحتإبرةأ!إدخاويم!ش.العميقةالعضليةالأنسجةفى

أصرية!عنأطجسماأ!د:اءالتوصيلالأوردةاأحدفيالجلد

.اللأوردةهذه

الوريد.حقنة:أيضاان!

أسطواناتداخلالوقودلحقننظامالوقود!حقن

الكاربريترمحلتحلوهي،الديزلومحركاتالبنزين

.البترولمحركاتفىاستخدامهاعند)المكربن(

الوقود،حقنتستخدمالتىالبنزينمحركاتأغلبوفي

أسطوانة.كلفوهةإلىعالضغطتحتالوقودتدفعمضخة

الدخولفتحةداخلذلكبعدالوقودالفوهاتهذهوترش

جزئياالوقوديختلطوهناك.أسطوانةكلبجانب)حجرة(

الأسطوانة.افيالخليطإدخالصماميفتحأنقبلبالهواء،

وأمستمرتدفقفىالدخولفتحةداخلالوقوديحقنوقد

يسىنظاماتستخدمالبنزينمحركاتوبعض،فتراتعلى

النظاموهذا.الخانقالجسمأوالمفردبالصدعالوقودحقن

ويسلمالوقود،لحقنفقطاثنانأوللدخولواحدمنفذله

.أسطواناتلعدةالوقودمنفذكل

للمكربنات.مساوىءعدةعلىيتغلببالوقودوالحقن

منالصادرةالحرارةوتبخربالوقود،الهواءالمكربنيخلط

ولكن،الصحيحالاحتراقفىليساعدالخليطهذاالمحرك

إلىالمتجهالهواءكميةيقللالساخنالهواءامتداد

أيضاالحصولالختلفةالأسطواناتوتستطيع.الأسطوانات

علىاعتماداالمتبخرالوقودمنمختلفةكمياتعلى

الهواءمدحل

حقىلوهة

الوقود

الإدحالصمامثلا

-الوقودمصحة

ا!ئحك!اوحدة

الإأعترولي

كماس-

لة-سطراا

-لوقودايدترو

داحلإلىالوقودبرلقتقومفوهةإلىالحتروليضحالوقودحقننظام

يمرلكيصماميفتحتمالهواءمعالوقودخلطيجريوهاك.ححرة

أسطواسة.داحلإلىالحليط

المكربنبينالموصلة)الأنبوبةالعادممشعبتصميم

والمكربن.الأسطوانةبينواحسسافةانات(،الأسصوأوا

بعضمنعالهوائيالوقودلخليطأ!همعيفاالتوزيعثويستص!أ

للوقودمنخفضااقتصادامسببا،الاحتراتمنالوقود

الثلجيعلوهأويتشئالمحركوقد.للبثأعلىواستهلاكا

أيضا:انظر.صيفابخارياانسدادايظهرقد!صماشتاء،

.البخاريالانسداد

ونظامالهواءتدفقنظاممنكلأيشملبالوقودوالحقن

بينوالميكانيكيةالإلكترونيةالتوجيهاتوتربطالوقود.

إلىللوقودالحقيقيةالنسبةعلىالمحافظةتتمحتى،النظامين

الوقودتفريقعلىالفوهةوتساعد.أسطوانةكلفىالهواء

يحولكماتقريبا.كلهيحترقحتىدقيقرشاشهيئةعلى

حدوثدونأيضا،والهواءالوقودخليطفيالتحكم

تبدأأنمنالباردةالمحركاتويمكنالبخاريالانسداد

الحقنأنإلىبالإضافةسهلا،دوراناوتدور،سريعةبداية

فيتغيراتإلىالمحركاتاستجابةتحسينيستطيعبالوقود

التعجيل.دعسةوضع

وفيالوقود.حقنتستخدمالديزلمحركاتوكل

مباشرةالوقودالبثفوهاتترش،المحركاتهذهأغلب

ضغطاالوقودعلىالمضخةوتضغط،المحركأسطواناتإلى

بالبنزين.الحقنعليهمماأعلى

المحركعلىوحيدةمضخةتوضع،الحالاتبعضوفى

إلىعالياالمضغوطالوقودالتوزيعنظامويوجهمركزيا،

أسطوأنةلكلتوضعاخرىحالاتوفي.الأسطوانات

المنفصلة.مضختها

.الديزلمحركأيضا:انظر
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مستدقأنبوبمنلمجكونبالمضخةشبيهجهازالحقئة

أسطوانيذراعأو،مكبسبداخلهويمر،طرفيهأحدفي

دفعأوشفطعلىوالذراعالمكبسمنكلويعمل.مسمط

حقنأونثر،علىالحقنةتعملكما،الحقنةمنالسوائل

الشفط.بوساطةسحبهاأو،السوائل

الوريد.حقنةالجلد؟تحتالحقنأيضا:انظر

داخلالدمفيتحقنالحقنمننوعالورلد!خقثة

الموادلوضعالوريديةالحقنالاطباءويستعملالوريد.

هيئةعلىالموأدتلكوتكون.المرضىدممجرىفىاللازمة

القريبةالأوردةفيجلديةتحتإبربوساطةتحقنسوائل

.البشرةقربوريدداخلالجلدمن

خلاياأودممصلأوكاملادماالأطباءيعطيوعندما

.دمنقلعمليةيسمونهافإنهم،الطريقةبهذهدموية

أحياناوالشرابالطعامتناوليستطجعونلاالذينفالمرضى

لهمتعطىبمحاليلبتغذتحهمالحياةقيدعلىإبقاؤهميمكن

والفيتاميناتاسمكرعلىتحتويوريديةحقنشكلعلى

المرضىلحياةالمنقذةالأدويةمنكثيروتعطى.والمعادن

وريديا.بحقنها

حقوقيعنىمصطدحالجواسئحدامحقوق

عامة،وبصفةما.أرضقطعةفوقالواقعالحيزاستخدام

لهايكونماأرضاتملكشركةاوشخصأيأننجد

الحقوقهذهواستخدامفوقها.الجواستغلالحقوقبالتالى

الجواستخدامحقوق

بأنمالشخصتسمح

ملكيةفوقبالبماءيقوم

شيدتفقدآخر.شخص

الصورةشمالعلىالبناية

امشحدامحقوقبموج!

إنها.قناةفوقالجو

باياتعدةمنواحدة

حقوقبموجبأقيمت

فوقالحواممتخدام

مديمةفيقنوات

بإنجلترا.برممجهام

+!

!سم
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بناياتالشركاتبعضتشيدفمثلابمالأرضقيمةمنيرفع

السككخطوطفوقالجواستخدامحقوقباستئجار

سيظل،كانحيزاتستغلالطريقةوبهذه.الحديدية

النفع.عديم-لولاذلك-

أجهناياتاسالكثيرشمد،العشرينالقرنأوائ!ومنذ

:منهاالحديديةأ!س!صكافوقالجواستخدامحقوقبموجب

شي!صاغوفىالتجاريالسوقبناياتالمتحدةالولاياتفي

كليفلاند.فىتوروتيرمينال

بمداخنمزودةالبناياتهذهمثلتكونأنويجب

الذيالفاسدوالهواءالدخانلنقلللهواءمنافذأوكبيرة

هذهتزودأنيجبكما.أسفلهاتسيرالتيالقطاراتتبثه

حركةتسببهالذيالضجيجلخفضصوتىبعازلالبنايات

.القطارات

إضافيةمساحاتالجوا!شخدامحقوقتوفرأنيمكن

ومواقصأطمكاتبوبناياتسكنيةعماراتلتشييد

الأقطارابعضفىالقانوديحددولا.ومدارسالسيارات

أطرقافوقالجواستخدامحقوقيملكمنبوضوح

تحديدإلىيؤديالذيالأمربمالحديديةالسككوخطوط

المدنتقسيمقوانينوتفضل.الحقوقهذهواسشخدامبيع

الجو.استخدامحقوقاستخدامالبناياتارتفاعتحددالتي

أرضفوقالتحليقمنماطائرةمنعأحدبمقدوروليصر

منالحمايةحقالأراضىلملاكلكن،قانونىارتفاععلىما

وضعتعديدةدولفهناك.الطائرةتسببهالذيالضجيج

.ضجئالطائراتلمستوياتحدودا

الأيويمكنأراضيها.فوتللجوحقوقادولةكلتملك

منحترفضوأن،الجويالفضاءهذأفيتتحكمأندولة

وعندماأرأضيها.فوقالتحليقحقالأخرىالدولطائرات

العدوطائراتحرمانيمكن،حربحالةفيدولتانتكون

.الأخرىالدولةأرضفوقالتحليقحقمن

الصناعيةالأقمار)سابقا(السوفييتيالاتحادأتهموقد

حقوقتخرقبأنهاأراضيهفوقتمرالتىالاستطلاعية

الأقمارمدارأنمنالرغمعلى،السوفييتيةالجواستخدام

.الأرضفوقأميالعدةمدىعلىيقع،الصناعية

كانتإذاماالدولىالقانونيحددلم،الانحتىلكن

لا.أمالخارجىالفضاءحتىتمتدالحقوقهذه

الإنسانحقوقإعلان.إصكلانن،الإف!حقوق

الأفراد.وحقوقالإنسانيةالحريةمبادئتحددفرنسيةوثيقة

الإنسانحقوقإعلانهوللوثيقةالكاملوالاسم

جميعأنعلىوالثانيةالأولىالمادتانوتنص.والمواطن

الحرية،:تشملالتىالحقوقفىومتساوونأحرارالناس

موادوتختص.الظلمورفض،والأمان،التملكوحق

الحكومةأنظمةمنبكلالأخرىعشرةالخ!سالإعلان

وواجباتهم.المواطنينوحقوق

62فىالإعلانالفرنسيةالوطنيةالجمعيةأقرت

ساعدوقد.الفرنسيةالثورةأثناءوذلك،ام978أغسص!أ

إيجادعلىالإعلانقبولعشرالسادسأ!رراهلكرفض

.أم978أكتوبرفىمتزايدةثوريةأنشمة

الولاياتنب!!مجضئياالإعلانواضعوتأتر:قد

هي!!انتعامةالثورةظروفأنإلا،للاستقلالالمتحدة

يكونأنبهمقصوداالإعلانوكان.الأساسىالمؤثر

الجديد.الحكمنظامالرسمىالدستور

الإعلاند.العالميالإعلان،الإنسانحقوق

المتحدةللأمالعامةالجمعيةأصدرتهالإنسانلحقوقالعالمى

أئيسيةايضع.المبادئوهو،أم489ديسمبر01فى

والاجتماعية،،أصسياسيةوا،إ،قتصادية:ا،ا!هنيةا!لحقو:

الناسكلأنعلىالإعلانوينص.الفرديةوالحريات

.والحقوقالكرامةفىصتساوينأحرأرايوأسد:ن

المستوىهويكونأنمنهالمقصودأنديباجتهفيموورد

كافة.والأمالشعوبتستهدفهانينبغىالذي

الإسلامسبقفقدكافةللناسهوالإعلانهذاكانولما

العالمية،والمواثيقالوضعيةالقوانينكل-وشريعتهبمبادئه-

فيهاظلملاكريمةحياةللادميينوأقرحقوقهللإنسانفأحق

بعثط!تمحمداالإنسانيةرسولإنبل،إجحافولا

الرحمةهذهمقوماتومن.للعالمينورحمة،كافةأطناس

سبحانهوالله.واجباتهوتبيينحقوقهوإحقاتالإنسانتكريم

والبحرالبرفيوحملناهمآدمبنىكرمناولقد):يقولوتعالى

خلقناممنكثيرعلىوفضلناهمالطيباتمنورزقناهم

.07:الاسراءتفضيلا!

أقرتهالذيالإنسانلحقوقالعالمىالبياننصيلىوفيما

فيالإنسانلحقوقموجزتفصيلثم،المتحدةالأم

.ال!سلام

الإنسانلحقوقالعالميالإعلان

فيالمتأصلةبالكرامةالاعترافكانلما.الديباجة

هوالثابتةالمتساويةوبحقوقهمالبشريةالأسرةأعضاءجميع

تناسىكانولما.العالمفىوالسلاموالعدلالحريةأساس

همجيةأعمالإلىأفضياقدوازدراؤهاالإنسانحقوق

البشرعامةإليهيرنوماغايةوكان،أللإنسافطالضميرآذت

وشحرروالعقيدةالقولبحريةالفردفيهيتمتععالمانبثاق

والفاقة.الفزعمن

حقوقحمايةالقانونيتولىأنالضروريمنكانولما

علىالتمردإلىالأمراخرالمرءيضطرلكيلا،الإنسان

والظلم.ألاستبداد
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الميثاقفيأكدتقدالمتحدةالأمشعوبكانتولما

الفردوبكرامة،الأساسيةالإنسانبحقوقإيمانهاجديدمن

وحزمت،متساويةحقوقمنوالنساءللرجالوبما،وقدره

مستوىوترفعقدماالاجتماعيبالرقيتدفعأنعلىأمرها

الأعضاءالدولكانتولما.افسحالحريةمنجوفىالحياة

اطرادضمانعلىالمتحدةالاممعبالتعاونتعهدتقد

والاواحترامها.الأساسيةوالحرياتالإنسانحقوقمراعاة

الكبرىالأهميةوالحرياتالحقوقلهذهالعامللإدرأككان

بهذاتناديالعامةالجمعيةفإنالتعهد،بهذاالتامللوفاء

المشتركالمستوىأنهعلىالإنسانلحقوقالعالميالإعلان

يسعىحتى،كافةوالأمالشعوبتستهدفهأنينبغيالذي

هذاالدوامعلىواضعين،المجتمعفيوهيئةفردكل

الحقوقهذهاحترامتوطيدإلى،أعينهمنصبالإعلان

إجراءاتواتخاذ،والتربية،التعليمطريقعنوالحريات

ومراعاتهابهاالاعترافلضمان،وعالميةقومية،مطردة

وشعوبذاتها،الأعضاءالدولبينفعالةعالميةبصورة

لسلطانها.الخاضعةالبقاع

فيمتساوينأحراراالناسجميعيولد.الأولىالمادة

نأوعليهموضميرا،عقلاوهبواوقد،والحقوقالكرامة

الإخاء.بروحبعضابعضهميعامل

الحقوقبكلالتمتعحقإنعسانلكل.الثانيةالمادة

كالتمييزتمييز؟أيدون،الإعلانهذافيالواردةوالحريات

وأ،الدينأو،اللغةأو،الجنسأو،اللونأوالعنصر،بسبب

وأ،الوطنيالأصلأوآخر،رأيأيأو،السياسىالرأي

يأدونآخر،وضعأيأوالميلادأو،الثروةأو،الاجتماعى

يكونفلن،تقدمعماوفضلاوالنساء.الرجالبينتفرقة

الدولىأوالقانونىأوالسياسىالوضعأساسهتمييزأيهناك

البلدهذاكانسواءالفرد،إليهاينتمىالتيالبقعةأوللبلد

متمتعغيرأو،الوصايةتحتأومستقلا،البقعةتلكأو

منقيدلأيخاضعةسيادتهكانتأو،الذاتىبالحكم

القيود.

وسلامةوالحريةالحياةفيالحقفرددكل.الثالثةا!لادة

شخصه.

يأاستعبادأواسترقاقيجوزلا.الرابعةالممادة

أشكالها.بكلالرقيقوتجارةالاسترقاقويح!،شخص

ولا،للتعذيبإنسانأييعرضلا.الحامسةالممادة

الحاطةأو،الوحشيةأو،القاسيةالمعاملةأو،للعقوبات

بالكرامة.

نأفىالحقلهوجدأينماإنسانكل.السادسةالمادة

القانونية.بشخصيتهيعترف

ولهمالقانونأمامسواسيةالناسكل.السابعةالمادة

لهمأنكما،تفرقةأيدونمتكافئةبحمايةالتمتعفيالحق

بهذايخلتمييزأيضدمتساويةحمايةفيالحقجميعا

كهذا.ممييزعلىتحريضأيوضدالإعلان

إلىيلجأأنفيالحقشخصلكل.الثامنةالمادة

الحقوقعلىاعتداءفيهاأعمالمنلإنصافهالوطنيةالمحاكم

.القانونلهيمنحهاالتيالأساسية

وأإنسانأيالقبفعلىيجوزلا.التاسعةالمادة

تعسفا.نفيهأوحجزه

المساواةقدمعلى،الحقإنسانلكل.العاشرةالممادة

مستقلةمحكمةأمامقضيتهتنوأنفي،الاخرينمعالتامة

وأيةوالتزاماتهحقوقهفيللفصلعلنياعادلةنظرةنزيهة

إليه.توجهجنائيةتهمة

بجريمةمتهمشمخصكلا-.عشرةالحاديةالمادة

لهوتؤمنعلنيةبمحاكمةقانوناإدانتهتثبتأنإلىبريئايعتبر

شمخصأييدانلا2-عنهللدفاعالضروريةالضمانات

كانإذاإلا،عملأداءعنالامتناعأوعملأداءجراءمن

وقتالدوليأوالوطنىللقانونوفقاجرمايعتبرذلك

التيتلكمنأشدعقوبةعليهتوقعلاكذلك،الارتكاب

الجريمة.ارتكابوقتتوقيعهايجوزكان

فيتعسفىلتدخلأحديعرضلا.عشرةالثانيةالمادة

وا،مراسلاتهأو،مسكنهأو،أسرتهأو،الخاصةحياته

حمايةفىالحقشمخصولكل،وسمعتهبشرفهمساس

.الحملاتتلكأوالتدخلهذامثلمنالقانون

وأختيارالتنقلحريةفردلكل-أ.عشرةالثمال!هالممادة

نأفردلكليحق2-دولةكلحدودداخلإقامتهمحل

إليها.العودةلهيحقكمابلدهذلكفيبمابلدأييغادر

يلجأأنفيالحقفردلكل-أ.عشرةالرابعةالمادة

منهرباإليهاالالتجاءيحاولأو،أخرىبلادإلى

فيللمحاكمةقدممنالحقبهذأينتفعلا2-الاضطهاد.

المتحدةالأمأغراضتناقضلاعمالأوسياسيةغيرجرائم

ئها.ومباد

التمتعحقفردلكلا-.عشرةالحامسةالمادة

جنسيتهمنشمخصحرمانيجوزلا2-ما.بجنسية

تغييرها.فىحقهإنكارأوتسمفا

سنبلغامتىوالمرأةللرجل-أ.عشرةالسادسةالممادة

متساويةحقوقولهما،أسرةوتأسيسالتزوجحق،الزواج

عقديبرملا2-.انحلالهوعندقيامهاثناءوفى،الزوأجعند

لاكاملارضاءالزواجفيالراغبينالوفينبرضاءإلاالزواج

الأساسيةالطبيعيةالوحدةهيالأسرة3-.فيهإكراه

والدولة.المجتبمبحمايةالتمتعحقولهاللمجتمع

التملكحقلثمخصلكل-ا.عشرةالسابعةالمادة

منأحدتجريديجوزلا2-.غيرهمعبالاشتراكأو،بمفرده

تعسفا.ملكيته
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حريةفيالحقشخصلكل.عشرةالثامنةالمادة

تغيير:حريةالحقهذاويشمل،والدينوالضمير،التفكير،

أضعليما،باعنهماالإعرابوحرية،عقيدتهأوديانته

سواءمراعاتها،ر،والطقوسالشعائروإقامة،والم!ارسة

الجماعة.معأمسراذلكأكان

حريةفيالحهتشمخصلكل.عشرةالتاسعةالمادة

دونالاراءاعتناقحريةالحقهذاويشملوالتعبير،الرأي

وسيلةبأيةوإذاعتهاوتلقيهاوالأفكارالأنباءواستقاء،تدخل

الجغرافية.بالحدودتقيددونكانت

حريةفىالحقشخصلكل-أ.العنتمرونالمادة

يجوزلا2-.السلميةوالجماعاتالجمعياتفيالاشتراك

ما.جمعيةإلىالانضمامعلىأحدإرغام

نىالحقفردلكل-1.والعشرونالحاديةالمادة

وامامباشرةإمالبلادهالعامةالشؤونإدارةفىالاشتراك

شخصأمم!2-حرا.أختيارائختارونممثلينبوساطة

ابلاد.افىالعامةالوظائ!تقلدفىلغيرهالذيالحقنفس

عنويعبر،الحكومةسلمهآمصدرهيالشعبإرادةإن3-

ألمساسعلىتجرىدوريةنزيهةبانتخاباتالإرادةهذه

حسبأو،الجميعبينالمساواةقدموعلى،السريالاقتراع

التصويت.حريةيضمنمماثلإجراءأي

بصفتهشخصلكل-أ.والعشرونالثانيةالمادة

نأوفي،الاجتماعىالضمانفيالحقالمجتمعفيعضوأ

يتفقوبما،الدولىوالتعاونالقومىالمجهودبوساطة،تحقق

والاجتماعيةالاقتصاديةالحقوقومواردها،دولةكلونظما

لشخصيته.الحروللنمولكرامتهعنهاغنىلاالتيوالتربوية

فىالحة!شخصأمم!!-ا.والعشرونالثالثةالمادة

لهأنكمامرضيةعادلةبشروطاختيارهحريةولهالعم!!،

الحقتمييزأيدونفردلكل2-.البطالةمنالحمايةحق

فيالحق،بعمليقومفردلكل3-.للعملمساوأجرفى

بكرامةلائقةعيشةولأسرتهأسهيكفلمرضعادلأجر

للحمايةأخرىوسائل،اللزومعند،إليهتضافالإن!ان

نقاباتينشئأنفىالحقشمخصلكل4-.الاجتماعية

لمصلحته.حمايةإليهاوينضم

نىالحقشخصلكل-أ.والعشرونالرابعةالمادة

لهوالرفاهيةالصحةعلىللمحافظةكافالمعيشةمنمستوى

والعناية،والمسكن،والملبس،التغذيةذلكوشضمن،ولأسرته

فيالحقواسه،اسلازمةاالأجتماعيةالخدماتوكذلك،الطية

والترملوالعجزوالمرضالبطالةحالاتفيمعيشتهتأمين

نتيجةالعيشوسائلفقدانمنذلكوغير،والشيخوخة

فيالحقوالطفولةللأمومة2-إرادتهعنخارجةلظروف

الحمايةبنفسالأطفالكلوينعم،خاصتينورعايةمساعدة

شرعية.غيرأمشرعيةولادتهمأكانتسواءالاجتماعية

فىالحقشخصلكل.والعشرونالخامسةالمادة

أسرتهومصلحةومصلحتهلصحتهمناسبمعيشىمستوى

الطيةوالرعايةواسسكنوالملبسالطعامذلكفىبما

فيالتأمينفيوالحق،الضروريةالاجتماعيةوالخدمات

السنفيوالتقدموالترملوالتعويقوالمرضالبطالةحالأت

ظروفبسببالعيع!إلىافتقارمنيصيبهمما،ذلكوعير

عليها.التغلبيستطيعمماأقوى

فيالحقشسخصلكل-ا.والعشرونالسادسةالمادة

الأولىمراحلهفىالتعليميكونأنويجب،التعلم

الأوليالتعليميكونوأن،بالمجانالأقلعلىوالأساسية

ييسروأن،والمهنىالفنيالتعليميعممأنوينبغىإلزامئا،

للجمئوعلىالتامةالمساواةقدمعلىأ!الىابالتعليمالقبول

إنماءإلىالتربيةتهدفأنيجب2-.الكفاءةأساس

الإنساناحترامتعزيزوإلىكاملا،إنماءالإنسانشخصية

بينوالصداقةوالتسامحالتفاهموتنميةالأساسيةاوالحريات

زيادةوإلى،الدينيةأوالعنصريةوالجماعاتالشعوبجميع

الأولالحقللاباء3-.السلاملحفظالمتحدةالأمامجهود

أولادهم.تربيةنوعاختيارفى

نأفىالحقفردلكل-ا.والعشرونالسابعةالمادة

وفى،الثقافىالمجتمعحياةفىحرااشتراكايشترك

منوالاستفادةالتقدمفىوالمساهمةبالفنونالاستمتاع

الأدبيةالمصالححمايةفىالحقفردلكل2-.نتائجه

الفني.أوالأدبيأوالعلمىإنتاجهعلىالمترتبةوالمادية

التمتعفىالحقفردلكل.والعشرونالثامنةالممادة

والحرياتالحقوقبمقتضاهتتحقق،دولياجتماعىمبنفا

تاما.تحقفاالإعلانهذافىعليهاالمنصوص

واجباتفردكلعلى-أ.والعشرونالتاسعةا!لادة

نمواتنموأنلشخصيتهوحدهفيهيتاحالذيالمجتمعنجو

وحرياتهحقوقهممارسةفيالفرديخضع2-كاملا.حرا

الاعترافلضمانفقط،القانونيقررهاالتيالقيودلتلك

المقتضياتولتحقيق،واحترامهوحرياتهالغيربحقوق

مجتمعفيوالأخلاقالعامةوالمصلحةالعامللنظامالعادلة

هذهتمارسأنالأحوالمنبحاللايصح-3.ديمقراطي

ومبادئها.المتحدةالأممبنغراضتتناقضممارسةالحقوق

تأويلهنصيجوزالإعلانهذافىليس.الثلاثونالمادة

القيامفيحقأيفردأو،جماعةأو،لدولةيخولأنعلى

والحرياتالحقوقهدمإلىيهدفعملتأديةأو،بنشاط

فيه.الواردة

الإسلامفىالإنسانحقوق

هومالكنحقوقا.للإنسانأنعليهالمتفقمن

هذهمصدرهىالشريعة،للإسلامبالنسبةمصدرها؟
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طمسهاأومنهاالانتقاصلأحديحقلاوبالتالي،الحقوق

يلي:كما-إيجازا-عرضهاويمكنعليها،الاعتداءأو

إلاالإنسانحياةعلىالاعتداءيجوزفلا.الحياةحق

فيفسادأونفسبغيرنفساقتلمن)تعالىقال.بنص

32.:المائدةجميعا*!الناسقتلفكأنماالأرض

نإ..).الوداعحجةفىوالسلامالصلاةعليهوقال

فيهذايومكمكحرمةحرامبينكموأعراضكمدماءكم

.(..هذا.بلدكمفيهذاشهركم

بنصإلاتقييدهلأحديحقلاطبيعيحق.الحريةحق

عنهقال.الشريفةالنبويةالسنةأوالكريمالقرآنمنصريح

استعبدتممتى:عنهاللهرضيالخطاببنعمرالثانيالخليفة

الاعتقادفحرية.أحراراأمهاتهمولدتهموقدالناس

الالتزأمبشرط65،2:البقرة!الدينفيإكراه)لامضمونة

فيالناستشكيكيجوزفلا،للشريعةالعامةبالحدود

أحوالهتكونأندينصاحبكلحقومن.عقائدهم

.معتقدهحسبوعباداتهالشخصية

الحقعنيبحثأنإنسانأيحقمنأنكما

أحد.منتدخلولاإكراهدونوالحقيقة

علىلعربىفضللا...).سواسيةالناس.المساواة

ولاأسودعلىلأحمرولاعربيعلىلعجميولاعجمى

الحديث.فيجاءكما(،بالتقوىإلاأحمرعلىلأسود

ولاأموالدنجعدونمكفولحقالقضاءأمامفالمساواة

نأالإنسانحقمن.التهمةإثباتحتىالساحةإبراءر

تعذيبيجوزلاكما،أسرارهوصيانةبخصوصياتهيحتفظ

ويحاكم،مختصةمحكمةأماميمثلأنحقهومن،المتهم

وأنفسهعنالدفاعحقهومن،نزيهةعادلةمحاكمة

وأن،علنيةحضوريةالمحاكمةتكونوأن،بغيرهالاستعانة

مستقلا.القضاءيكون

حدإلىتصلرعايةللمحبوسالشريعةضمنتوقد

لاكذلك.جيدةإنسانيةمعاملةومعاملته،لهراتبإجراء

أنيجوزفلا،شخصيةوالجريمةبنص،إلاعقوبةولاتجريم

بماامرئكل):تعالىقال...غيرهبجنايةشخصيعاقب

.12الطور:!رهينكسب

الذينيعذباللهإن"عل!قال.الإكراهعدم

انتزعإقراروكل.الحمسةرواهالدنيا"فيالناسيعذبون

الله"إنوالسلامالصلاةعليهوقال.لهقيمةلابالقوة

عليه"استكرهواوماوالنسيانالخطأأمتىعنوضع

ماجة.ابنرواه

تمص،ألاينبغىادميتهفإن،الإنسانجرمبلغومهما

لأنوغيرها،الحربفىالتمثيلالإسلاممنعهناومن

.مكرممخلوقالإنسان

إلىيلجأأنخائفإنسانأيحقمن.اللجوءحق

قال..وجنسيتهعقيدتهعنالن!بغضفيهيأمنمكان

حتىفأجرهالمحمتجاركالمشركينمنأحذهـان):تعالى

تسليميجوزولا.6:التوبةمأمنهأبلغهثماللهكلاميسمع

.غيرهأومسلمبأسيرمبادلتهولااللاجئهذا

أعظممن"وانالسنةفىورد.الظلمرفضحق

والخسائى.الترمذيرواهجائر"سلطانعندحقكلمةالجهاد

الأثر.فيوردكما،أخرسشيطانالحقعنوالساكت

يستفزولامنهايسخرفلاوا!لشاعر.العقيدةاحترام

فيسبوااللهدونمنيدعونالذلنتسبواولا):تعالىقال

"لاال!سلامال!ملاةعليهوقال.801:الأنعامعدوا!الله

الأحياء".يؤذيذلكفإنالأمواتتسبوا

الأفرادحقفمن.للأمةحقالعامةالحياةفيالمشاركة

ومن،عامةأمورمنحياتهمفييجريماعلىالاطلاع

وإمكاناتهمقدراتهمحعسبذلكفىيشاركواأنحقهم

الذيالمنصبيتولىأنكفءكلحقومن.ومواهبهم

الجنة،عليهحرمتبذلكالحاكمتلاعبفإذا.يستحقه

الحديث.فيوردكما

)وأمرهم.كتابهفيبهتعالىاللهأمرنظام.الشورى

الحاكمبينالعلاقةأساسوهي.38:الشورى*!بينهمشورى

الحاكم.يحاسبطريقهاوعن،والمحكوم

الأمركذلكالفردحقمن.وتغييرهالمنكرإزالة

الخيرإلىيدعونأمةمنكمولتكن):تعالىقال،بالمعروف

.4،1:عمرانآل*!المنكرعنوين!نبالمعروفويأمرون

ثمرةيمتلكأنإنسانكلحقمنا!للكية.الحرية

صرفهحقولهمشروغاكسبهكانمتىوعملهجهده

.الشروطبنفسكذلك

السلامالصلاةعليهقال.للأمةملكالعامةالثروة

ويقاسوالكلأ"والماءالنار:ثلاثفيشركاء"الناس

.والبترولالمعادنعليها

وبتعويضعامةلمصلحةإلاخاصةملكيةتنزعلا

بالباطل!بينكمأموالكمتأكلواولا):تعالىقال.عادل

.881:البقرة

اعتبروقد.بنصإلاوطنهعنمواطنإبعاديجوزلا

تعالى:قال.والحربالقتالمنأكبرالإبعادالقرآن

.712:البقرة!اللهعندأكبرمنهأهله!اخراج)

عشرخمسةقبلالإسلامبهاجاءالتيالحقوقبعضهذه

.بعدهمنالراشدونوالخلفاءعله!يؤاللهرسولوطبقهاقرنا،

بمالإسلامانظر:.الإسلاملمحىالإئسانحقوق

؟لالعالميالإعلان،الإنسانحقوقبمالإسلامفيالتكافل

(.الرقيقمعاملةفيالإسلام)منهجالرق
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دل!لا!ا!ؤموجو!اتاثصاب!حموق

الأعضاء.للدولكأرصدةالدولىالنقدمؤسسةدفاترفي

أضحصلالحسابهذاتستخدمأنعضودولةأيتستطجع

.أخرىدولةحسابمنالصعبةالعملةمنإليهتحتاجماعلى

ليستوهى.الورقيالذهبتسمىالخاصةالسحبحقوق

الضمانلهاولكن،الذهبمنرصيدلهاوليسفعليةنقودا

تحولأنالأعضاءالدولوتستطيع.بالذهبلقيمتهاالكامل

ديونها.لتسويبينهافيماالخاصاسمحبحقوق

عامالحاصالسحبحقوقالدولىالنقدصندوقأنشأ

الذهبمنالدولىالاحتياطىإلىتضافلكىام969

الولاياتدولارخاصة،العملاتمنالوطنىوالاحتياطي

وسيلةتمثلىالخاصأسسحباحقوق.الامريكيةالمتحدة

منأكثرعليهااصسيطرةواالاعتماديمكنالدولىللتبادل

ت!!ىتعدلمالذهبصتالدولإمداداتإنإذغيرها،

احتياطي.كرصيد

نأالأول:رئيسيينعيبينللدولارفإن،ذلكإلىإضافة

عملةالدولاراستخدامأنرأتالأوروبيةالدولبعض

منأكثرنفوذاالأمريكيةالمتحدةالولاياتأعطىدولية

بعضأنأضانىاوالعيب.العالميالاقتصادفىاللازم

وضعالدولار،علىيعتمددولياتبادلأأنرأواالأمريكيين

الاقتصاديةاسمياسةعلىيجبمماأكثردوليةمسؤولية

.المتحدةالولاياتفىالداخلية

القود.،الدوليالنقدعشدوقأيضا:انظر

الملاكلأحدشرعيةحقوقالئهريةالشواطىحقوق

ولكل.أملاكهحدودعلىالجدولأوالنهرمجرىيقعالذي

عامة،وبصفة.النهريةالشواطئبحقوقالخاصةقواعدهادولة

فىالماءتدفقصلاحيةمالكلكلالنهريةالشواطئحقيخول

المالكيستأذنأنوينبغي.معقولبشكلواستخدامه،الجدول

منيغيرتعديلأيأوالماء،تدفقفينقصأوزيادةأيفى

يمتلكوقد.المياهتلويثشأنهمنعملأيأو،المياهاتجاه

إلىعادةأو،المائيالمجرىوسطإلىالممتدةالأرضالمالك

للملاحة.صالحنهرعبرالمرتفعالماءعلامة

النهريةالشواطئحقوقتصبحالماء،يندروحيتما

نظاماستبدل،بعفالمناطقوفى.ملغاةأومحدودة

إضافةالنهريةالشواطئبحقوقللماءالمعقولألاستخدام

صلاحيةيعطىالحقوهذا.السابقالتيهيفحقإلى

الاخرونأماأولأ.يأخذهالذيللشخصالماءاستخدام

الماء.منتبقىمااستخدامفيم!صنهم

والحقوقالحريات،يعنيمصطدحالمدفدلآالحقوق

وأولايةأومجتمعفيمواطنابصفتهالفردبهايتمتعالتى

الصحافةوحريةالتعبيرحريةالحقوقهذهوتشمل.دولة

دينهيغيرأنلهفليسالمسلمأما.التملكوحريةوالعقيدة

وأحصرا!اريأحرجه(فاقتلوه!ينههبدل)منع!اغوأ،

رضىعباسابنعنوالترمديماحةوابنداودوألو:السائى

فيالفردحقعلىالحقوقهذهتنطويكما.عنهاط!

ماأشخاصا،أكانواسواء،الآخرينمعالتساوي

والعرفالقانونيسبغ.الحكومةأمامخاصة،مجموعات

المدنية.للحقوقحمايةالغربيةالديمقراطيةالأنظمةفى

تختصوثائقعلىتلكالدولمعظمدساتيروتشتمل

الأساسيةالحرياتتبينالتىالمدنيةالمواطنينبحقوق

لالكي،المدنيةالحقوقحدودألمحاكموتفصل.والحقوق

الحكوماتوتزعم.الاخرينحرياتعلىالأفرادايتعدى

فجوةهناكولكن،الحقوقهذهتحترمأنهاعادةالمستبدة

الشيوعية،الدولففىالصدد.هذافىاغعلواالقوأ!ب!!

الأساسية،حقوقهممنالمواطنونيحرم،المثالسبيلعلى

هذهدساتيرأنرغم،الصحافةوحريةالتعبيركحرية

حدوداالناسبعضيضع.الحقوقهذهتكفلالا.ول

المدنية.والحقوق،المدنيةالحرياتمفهومىبينفاصلة

ضدالضمانتشكلالمدنيةالحرياتأنهؤلاء،ويرى

عنتعبرفهيالمدنيةالحقوقأما.الحكوميالتدخل

فعلى.المواطنينبينوالمساواةالعدللتحقيقضمانات

المواطنينحقكفالة،المدنيةالحرياتتشم!!،المثالسبيل

المدنية،الحقوقأما.حكومىتدخلغيرصتالتعبيرفى

أماموالحماية،المساواةنىالمواطنينحقعلىفتنطوي

اخرسياقفيالمدنيةالحقوقمفهوميعنيكما.القانون

فيأما.المجتمعداخلمعاملتهاواسلوب،الأقلياتوضع

منكلعلىالمدنيةالحقوقمصطلحفيشتمل،المقالةهذه

المدنية.والحقوقالمدنيةالحريات

للحقوقضوابطعدةتسود.المدني!الحقوقحدود

إبداءمنالفرديحرمفقد.الديمقراطيةالنظمفىالمدنية

الحياةتقويضإلىيؤديالفعلهذامثلكانإذارأيه

المدنيةبالحقوقالسماحيمكنلاكما.الاجتماعية

وأ،العامةبالصحةالضرريلحقأنيمكنعمللتبرير

يمكنولا.المجتمعفىوالأخلاقوالرفاهيةالأمنيهدد

حقوقلانتهاكالحقوقهذهباستخدامالسماح

نأيمكنلا،المثالسبيلعلىالتعبير،فحرية.الاخرين

التىالتملكحريةوتبيح.بالاخرينالتشهيرحقتعنى

فيالتصرفحقللملاكالقانونعليهاينص

بيعبعدمللملاكيسمحلاالقانونولكن،ممتلكاتهم

الدينى،أوالعرقىأنتمائهمبسببللاخرينممتلكاتهم

الذيالاختيارحريةلحقصارخاانتهاكايعنىهذألأن

.القانونعليهينص
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حقعلىالمدنيةالحقوقتنطوي.المدنيةللحقوقأمثلة

علىتعستندمبرراتغيرمنالاعتقالمنالأفرادحماية

محلفينهيئةأمامالمحاكمةفيالحقوكذلك.القانون

لالذلكإضافة،التهمةبنفسمرتينالمحاكمةعدموضمان

ممتلكاتهمأوالأشخاصتفتيم!أوباحتجازالقانونيسمح

غيرأوقاسيةعقوباتتطبيقلايجوزكماالخطأ.طريقعن

حمايةالحقوقهذهتسبغ.القانونعليهينصماإلاعادية

لكلالمساواةفيالحقتكفلكماالتمييز،ضدللأقليات

والعمروالدينوالجنسالعرقعنالنظربغضالمواطنين

الحقوقهذهمثلتكفلالتيالقوانينتسود.الجسديوالعجز

،الضماناتهذهرغمولكن.المعمورةأصقاعمنالكثيرفي

بعضسياساتمنجزءاوالدينيالعرقيالتمييزيشكل

تشكيلفيالحقويستهدف.الاقلياتإزاءالحكومات

وفى.العملأصحاباستغلالمنالعمالحمايةالنقابات

التنطمفيحقهمأجلمنالعماليكافحالإطار،هذأ

.بإضراباتوالقيامالأجورلتحسين

كانت.المدنيةالحقوقتحقيقأجلمنالحملات

فىالسودالأمريكيونقادهاالتيالمدنيةالحقوقحملات

الولاياتفيالحملاتوأقوىأشدعشر،التامبعالقرن

وقد.الاخرينمعالمساواةحقتحقيقأستهدفتالتيالمتحدة

وتمخضتالعشرينالقرنخلالالحملاتهذهاستمرت

،والستينياتالخمسينياتفيكبرىاحتجاجحركةعنها

التفرقةينهىقانونإصدارالمدنيةالحقوقحركةعننجموقد

إفريقية.أصولمنالمنحدرينالأمريكيينضدالعنصرية

عددفيالعنصريةالتفرقةضدقوانينصياغةتمتوقد

عليهترتبمما،العشرينالقرنسبعينياتمنذالبلادمن

لمواجهةالهجومإلىالدفاعمنالمدنيةالحقوقانطلاق

الصددهذافىالقولويمكن.السابقةالتمييزممارسات

العملفرصمنالعديدفتحتشجعقوانينإصداربامكانية

مجالفيمساعداتتقديمأو،المجتمعفىالهامشيةللشرائح

القضايابعضالقوانينهذهمثلتثيرأنويمكن.التعليم

رفعالأمريكيينمنللبيضيمكنإذ،المدنيةبالحقوقالمتعلقة

أعطيتقدالتوظيففىالأسبقيةلأنالتمييزضددعوى

تطالبأنيمكنكماالسود.الأمريكيينمنوالنساءللرجال

بفصلأو،بهمخاصةبمدارسالدينيةالطوائفبعض

ألاخرينمساعىمعيتعارضمما،الدروستلقىأثناءالجنسين

النظربغضالاطفاللجميعالختلطالتعليميشجعونالذين

والدينية.العرقيةانتماءاتهمعن

المدنيةالحقوقتطور

معينةحقوقوجودفكرةتعود.الطبيعيالقانون

الافإلىعنهاالتنازلأوانتزاعها،يمكنلاوالتيللأفراد

الطيعى.القانوننظريةالفكرةهذهعكعستوقد.السنين

الكونفيطبيعىتنظيموجودمنالنظريةهذهوتنطلق

كماوجودهاوالكائناتالأشياءمعظممنهاستمدت

الخلوقاتهذهكلوتتسم.وتعالىسبحانهاللهخلقها

لكىوالكونالطيعةلقوانينوتخضع،معينةبخصائص

!رامةانتهاكفكل،النظريةهذهمنانطلاقاذاتها.تحقق

يعد،غاياتهمتحقيقدونتحولعراقيلوضعأوالبشر،

وكتابالإغريقفلاسفةتبنىوقد.الطبيعةلقوانينانتهاكا

القوانينمنأسمىقانونوجودفكرةالقديمالعهد

فيشيشرونالرومانىالفيلسوفأكدوقد.الإنسانية

القانونسموعلىكتاباتهفيالميلادبعدالأولالقرن

العقل.خلالمنواستنتاجهكشفهوإمكانية،الطبيعى

قيودبوجودالاعتقادالطبيعىالقانونفكرةمنانبثقوقد

والسلطةالأفراديلزمالذيالأمر،الحكوميةالسلطةعلى

القانونيةالوثائقأعرقوترتكز.القانونلهذابالخضوع

ومن.الطيعىالقانونمبادئعلىالتاريخيةالبريطانية

الأعظمالعهدوثيقةالوثائقهذهوأقدمأشهر

رغم،ام512عامالملكعليهاصادقالتي)الماجناكرتا(

الوثيقةهذهعنتمخضوقدبنودها.علىاعتراضه

عامالإنجليزيالبرلمانوأصدر.للقانونالحكومةخضوع

وتنص.الشعبوحرياتبحقوقشلقوثيقةام628

التيالممارساتبعضدستوريةعدمعلىالوثيقةهذه

تصديقغيرمنالضرائبجبايةمثل،الدولةبهاتقوم

.البرلمان

الطيعيةالحقوقاهتماممحورانصب.الطبيعيةالحقوق

حقوقعلىالتأكيدمنأكثرالواجباتعلىالتأكيدعلى

السابعالقرنأواخرفىكبيرتحولطرأوقدوالأفراد.الحكومة

علىيؤكدأخذالذيالقانونهذاتوجهتقاليدعلىعشر

الإنجليزيالفيلسوفلكتاباتكانوقد.الطيعيةالحقوق

الأسسأنلوكبين.التحولهذاعلىكبيرأثرلوكجون

القبولفكرةمنتنطلقالحكوميةالسلطةعليهاتتركزالتى

فيالنايم!كانفقد،النظريةلهذهوطبقا.الشعبيوالرضى

أنهمغير.حرياتهمعلىقيودغيرمنيعيشونالفطرةحالة

حاولإذاالمجتمعفىتدبأنيمكنفوضىثمةأنأدركوا

هذامنوللخروج.الاخرينعلىإرادتهيفرضأنفردكل

لحكومةأمورهميسلمواأنعلىالناساتفق،المأزق

الحقوقهذهحمايةالحكومةبهذهويناطيرتضونها.

أصبحت.الملكيةوحقالحريةوحقالحياةحقخصوصا

صلبفيمدرجة،الحكومةسلطةبتقييدالمتعلقةلوكأفكار

وفىام،968عامبريطانيافيالمدنيةالحقوقوثائقمنعدد

إعلانوفيام197عامفيالأمريكيةالإنسانحقوقوثيقة

.ام978عامالفرنسيةالإنسانحقوق



يحيى،حقي478

!سايرجميع.كفلتالمعاصصةالمدنيةالحقوق

قائمةوتشمل.المدنيةالحقوقأوروبافىالغربيةالدول

والدولوسويسراوبريطانيافرنساالدولهذه

عدددساتيرتضمن،الدوللهذهإضافة.الإسكندينافية

وكندأونيوزيلنداأستراليامثل،الأخرىالدولمن

دساتيروتبنت.ا(صشخصيةالحريات،المتحدةوالولايات

الأساسية.االمدنيةالحقوتكفالةوالاسيويةالإفريقيةالأم

أ!بلاداهذهبعضفىالسياسىالاممتقرارعدموأدى

إلىالذاتيةبالإدارةالحكوماتهذهخبراتوضعف

فيتمتلت،الإنسانلحقوقصارخةانتهاكات

حقوقهممنالمواطنينوحرمانالسياسيةالاعتقالات

أمريكافىالإنسانحقوقانتهاكاتوتكثر.المدنية

تكف!!دساتيرهاأنرغم،الشيوعيةالدولوفياللاتينية

ويمكنتطبيقها.يندرالتيوالحرياتالأساسيةالحقوق

لحهتالصينىأصدستورااطبكفاالسياقهذافيالاستشهاد

أضحمع.اوحهتالصحافةوحريةالتعبيروحقالتصويت

الحزباحتكارفىوالفعلالقولبينالفجوةوتتضح

ويترتب.الإعلاموسائ!!كافةعلىتسيطرالتىللسلطة

إذاالصينيينالمواطنينمعاقبةإمكانالوضعهذاعلى

المتحدةالأمتبنتوقد.للحزبعلنيانتقادأيأبدوا

الوثيقة،هذهوتنص.الإنسانحقوقوثيقةأم489عام

متساوونوأنهمأحرارا،ولدواقدالبشرجميعأنعلى

القانونفقهاءمنالكثيرونويعتقد.والحقوقالكرامةفي

أنهإلاقانونيةلمسلطةتسندهلاالإعلانهذابأنالدولي

أخلاقية.بسلطةيتسم

المودموعةفىصلةذاتمقالات

طيةيمقرااسداالحريةالإسلام

اسقابةاالتعميرحريةالاستقلالإعلان

الاحتماعيالمصلالدييةالحريةالأدلية

الإحضارقالونالصحافةحريةالحقالتماس

كرتاالماجماإعلادالإنساد،حقوقالتفتيم!أمر

المحاكحةالإعلادالإنساد،حقوقالمتمماليةأيرلندا

المحلموندالعاسالحقوقليا!

المواطمةلاليالةالدعوىالنسائيةالحركة

أم(.5091299أهـ،-413أ)323يحيىحقي،

القصةروادمنمصريكاتبحقىإبراهيممحمديحيى

منوعلما،الحديثالعربىالأدبفىوالروايةالقصيرة

المبيضةبحارةولد.العشرينالقرنفيوالنقدالأدبأعلام

لأسرة(،المشهورةالقاهرةأحياء)أحد،زينببالسيدة

التركيةأصولهاتمنعهالم،ومحافظةمتعلمةالأصولتركية

بساطةمنفيهابماالشعبيةالمصريةالبيئةفيالاندماجمن

ثم،زينبالسيدةبكتابأبيهوفاةبعدأمهألحقته.وأصالة

عامفيهاتخرجحيث،الابتدائيةالأولعباسبمدرسة

الثانويةالإلهاميةبالمدرسةالتحقوبعدها،ام179

علىمنهاحصلالتىوالخديويةاسمعيديةفالمدرسة

درجةونال.أم129عام(العامة)الثانويةأصريااسكاا

فىمحامياعملثم.أم259عامالحقوقفىأعيسالصرا

ثمودمنهور،الإس!ضدرية

،أ!دبلوماياأسسلكباع!ت

عاميبينجدةفيفعمل

وبعدها،ام9291-039

أتقنحيث،إسطنبولفي

ببعضواتصل،التركية

روماإلىومنهاأدبائها،

وانفتح،الإيطاليةتعلمحيث

الحديثة،أغربيةاأضقافةاعلى

حقييحىأوروبادولامعضمأفرار

.آنذاك

قنديلالمشهورةقصتهكتبأوروبا،منعودتهبعد

الغربماديةبينالعلاقةقضيةيطرحوفيها.هاشمأم

التىالقضاياإحدىهذهوكانت،الشرقوروحانية

عملآنذأك2.الكبارالمصريينالكتابمنكثيرعالجها

فاعجب،بباريسالمصريةباسمفارةأولأمينالاحقا

وليبيا،أنقرةفيعملثملغتها.وأجادالفرنسيةأضقافةبا

فيالفنونلمصلحةمديراعملمصرإلىعودتهوبعد

نجيبإلىتعرفوفيها.ام589-5591منالفترة

المجلةمجلةتحريررئيسمنص!شغل.وزاملهمحفوظ

الفترةهذهوخلالام(.079-ا)629سنواتلثمانى

.ام969عامللآدابالتقديريةالدولةجائزةعلىحص!!

للقراءةوتفرغالحكوميةوظائفهمنامشقالوأخيرا

فيالعالميةفيصلالملكجائزةنالوقد،الأدبيةوالكتابه

أهـ،41)0عامالقصيرةالقصةعنالادأبمجال

الطويلة،القصصيةبمؤلفاتهحقييحيىأشمتهر

عنالبعيدةالراقيةالفنيةبلغتهاتتميزالتى،والقصيرة

نحوالموجهةالإنسانيةومضامينهاوالتعقيد،التكلف

غيرفيالإسلاميوالعربىالوطنىالانتماءتكريس

بحسالنقديةكتبهاشتهرتكما،أنغلاقأوتعص!

خبرةعلىالدالةالعميقةالتحليليةنظراتهيتخللساخر

الإبداعيبشقيهاالأدبيةالكتابةفىومتنوعةطويلة

.والنقدي

صح،هاشمأمقنديل:القصصيةمؤلفاتهأشهرمن

عنتر،وطيندماءالعواجيز،أم،اللهعلىخليها؟النوم



فجرالأدبيالنقدمجالوفي.فابتسامةدمعةبموجوليت

النقد.فىخطوات؟المصريةالقصة

وصقللقطعوطريقةمهنةالنفيسةالأدحجار!حكاك

إلىأيفئاالكلمةوتشير)الجواهر(،الكريمةالحجارة

فىالمهنةهذهازدهرت.العملبهذايقومالذيالشخص

مضت.لمشة000.6منأكثرقبلومصروبابلأشور

الاتباستعمالطرقبعدةالكريمةالحجارةتقطع

يقطعفمثلا،.قطعهالمرادالحجرنوعوفقمختلفةوتقنيات

كابوكونتدعىبطريقةالكريمةالأحجاربعضالحكاكون

العديدوتقطع.مسطئالقاعدةالقمةمستديرالحجرفيكون

لهاليصبحالطريقةبهذه-الماسمثل-الكريمةالأحجارمن

)سطيحات(.والمستويةا!لصقولةالوجيهاتمنالعديد

وزخرفةنقشأيضاالنفيسةالأحجارحكاكعملويتضمن

الكريمة.الأحجار

.تقليديبشكلسراعملهمبأساليبالحكاكوناحتفظ

فيالأشخاصبعضقرر،العشرينالقرنعشرينياتوخلال

هواية،الكريمةالأحجاريجمعونالذين،المتحدةالولايات

معداتفبنوا،الخاصةأحجارهموصقلقطعطريقةتعلم

أصبحتماوسرعانوالخطأ،التجربةبطريقةتقنياتوطوروا

نواديمنالعديدالانويوجد.لثحعبيةهوايةالصقلهواية

أعمالغالبيةإن.يافعينأعضاءيضمبعضها،للهواةالصقل

خاصة.آلاتبمساعدةمحترفونأشخاصبهايقومالماسقطع

.ا!لاس،الجوهرة:أيضانظرا

947الخرافيةجريمحكايات
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الأخوينجمعمنمعظمها،الألمانيةالشعبيةالقصص

الحكاياتهذهأشهربينومن،جريموولهلمجاكوب
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برينتركا!ياحكا048

الأخوانجبمأم،481وأم708عامىوبين

الذينوالمعارفالأصدقاءمنأساساالحكاياتجريم

للمحافظةبنشرهاوقامابألمانيا،وحولهاكاسلفىعاشوا

هدهواعتبراأضاس،اصنعمنبأنهيؤمنانكاناعملعلى

القلقوانتابهما،ألالانىالشعبروحعنتعبيراالروايات

الرواياتهذهحكايةتستطيعالناسمنقليلةقلةأنمن

بدقة.

بأمانة،القصصسردإعادةجريمالأخوانوحاول

وأالقراءأذواقتناسبالتىالتغييراتبعضأدخلاولكنهما

.ومؤثرةجدابةبطريقةالحكاياتسردكيفيةحولأفكارهم

فىبمابنفسيهما،الحكاياتمنالعديدالأخوانوجمع

أضبيعالمدينةإلىأتتمسيدةروتهاالتىالحكاياتتلكذلك

بستانية.منتجات

بينماحكاية86علىأم(81)2مجلدأولاحتوى

زقضى.حكاية07علىأم(81)5الثانىالمجلداحتوى

ياتالح!طجمعفىولهلممساعدةفىوقتهجلجاكوب

اللاحقةوالطعات،الثانىالمجلدولكن،الأولللمجلد

الطعةصدورولدى.ولهلمعملمنمعظمهافىكانت

012الحكاياتعددبلغام،857عامفىالأخيرة

التىالحكاياتمعظمجريمالأخوانوجمع!.حكايات

مطبوعة.مصادرمنالاولالمجلدفيوردت

بالجرح!للحكاياتجمعهمالدىجريمالأخوانوتأثر

:عبرت.الروممانسيةان!ر:.الألمانيالأدبفيالرومانسية

تناواتولكنها،أصرقبعدةنفسهاعنالألمانيةالرومانسية

والخيالوالطيعةوالأساطيرالتاريخ-أساسيةبصفة-

فىالعناصرهذهكلوتظهر.الطبيعةعنالخارجةوالقوى

الخيالية.جريمروايات

ألفهاالقصصمنمجموعةىلتربري!حكابت

اللغةفىالباحثونويرىتشوسر.جفريالإنجليزيالشاعر

الإنجليزيةاللغةفىكتبماأشهرهوالقصصهذاأن

شائعكانالإنجليزيةاللغةمننوعوهي.الوسيطة

.ام485عامإلى0011عامنحومنالاستعمال

عامنحومنكانتربريحكاياتيؤلفتشوسرظل

تماما،العمليكملأ-ر.أم004عاموفاتهحتىأم386

وكان.الكتابمقدمةفىمسجلةالحكاياتخطةولكن

،ساوثواركفىتاباردحانةفيزائرا92جمعقدتشوسر

وقد.كانتربريإلىللذهابلندنفىالتايمزنهرمعهموعبر

الذهابرحلةفيحكايتينيحكىأنعلىزائركلوافق

.العودةرحلةفيوحكايتين

لمأربعمنها،حكاية42إلاتشوسريكتبلم

كانتربريمشارفبلغواالزوأرإنالروايةوتقول.تكتمل

.العودةرحلةعنشىءأييذكرولم.الرابعاليومفى

الاتجاهذأتالرحلةهذهأنالنقادمنال!صيرويرى

التيالرحلةوهى،الحقيقيةتشوسرخطةتمثلأ!احدا

إلىالدنياالحياةمنالرحلةإلىوترمزالإنسانبهايقوم

.ال!خرة

،الكتابمقدمةفيللقارئالزوارتشوسرقدم

متتاليةصوروهم،والحارث،والكاهن،فالفارس

الأرستقراطية،:الوسطىالقرونفىالثلاثللطبقات

بقيةأما.والعمال(النصرانيالدين)رجالوال!!نوت

فيالوسطىالطبقةمنالشاعراختارهمفقداشوار

وقد،الميلاديعشرالرالغالقرنأوائلالإنجليزيالمجتمع

وصفاالخاصةوحياتهمالزوارمظهرتشوسروصف

والموضوعاتالقصصيةاشوارأساليبوتبرر.دقيقا

إلاهيماالقصصومعظم.قصصهمحلاأ!منالختلفة

الراهبةنرىفمثلاأنفسهما.وارإاأصشحصياتمرأة

بعضالشاعروضعوقد،القديسينأحدعنقصةتحكى

عنمختلفةنظروجهاتتوضحمجموعاتفىالقصص

الحبحولالقصصمعظموتدور.معينموضوع

.ال!سريوالوفاقوالزواج

.جفريتشوسر،:أيضاانظر

إلىتنسبالقصصمنمجموعةدعسوب!حكابت

006عامحواليفىعاش،يعسوبيسمىإغريقيعبد

،الحيوانسمانعلىالمرويةالحكاياتكافةمثل.ممثلهاة

أخلاقية،ناحيةتعلمالقصيرةالحكاياتتلكمنكلافإن

فيالشخصياتمعظمأنكما.مفيدةنصيحةوتقدم

كالبشر،وتتصرفتتكلمحيواناتيعسوبحكايات

مبسطةبطريقةالبشريةالطيعةوفضائلمساوئوتوضح

مغزاهايلخصبمثلخرافيةحكايةكلوتنتهى.وفكهة

الأخلاقي.

الحكايةوالأرنبالسلحفاةتكونالأرحبننمن

الحكايةوتحكي،يعسوبحكاياتبينمنشيوعاالأكثر

منتصفوفي.سريعوأرنبلطيئةسلحفاةبينسباقعن

للغايةوواثقا،طويلةبمسافةمتقدماالأرنبكان،السبات

وكانت.النوممنسنةيأخذلأندفعهمماالفوز،من

فىالأرنبمتجاوزةباطراد،مشيهافيتتهادىالسلحفاة

خطتعبرمنافستهويرى،الأرنبويستيقظ.المطافنهاية

أهميةأعظمتكونقدالمثابرةبأنالقصةهذهتعلمنا.النهاية

السرعة.من

النملةهى،مفضلةأخرىخرافيةحكايةتوضع

في.للمستقبلوالإعدادالدؤوبالعملقيمة،والجندب
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بينما،الصيفطوالالجندبيمرخ،الخرافيةالحكايةهذه

يكونالشتاء،حلولوعند.الطعامبتخزينالنملةتقوم

جوعا.الجندبيتضوربينماوافر،طعامللنملة

.كثيرةلثمهيرةبتعبيراتيعسوبحكاياتزودت

صديقبأنهشظاهرالذيالعدوفإن،المثالسبيلوعلى

قصةمنالتعبيرهذانشأوقد.حملثيابفيذئبايسمى

نأدون،يتحركثمحمل،جلدفيذئبفيهاتحنكر

ومنليأكلها.ويقتلها،الخرافمنقطيعوسطيكتشف

فيذبحهحملايحسبهأيضاالراعىفإن،أخرىناحية

للعشاء.

قديعسوبإلىالمنسوبةالقصصمنكميعلمأحدلا

أكثرمصادرمننشأتالحكاياتفبعضفعلا،هوألفها

روايتها،عنفقطمسؤولأيعسوبيكونوقدقدما؟

.لشصةابهاكساو!

تروىيععسوبحكاياتكانت،عديدةلسنين

،.مق003عامحواليوفيلاخر.جيلمنبالتواتر

بجمعفاليريوسديميتريوساسمهأثينيسياسىقام

تجميعاتأسماهامجموعةفىمنهاالمائتينحوالي

إلىألمجموعةهذهترجموتد.يعسوبحكايمات

يسمىعتيقإغريقيعبدسنة3..حواليبعداللاتينية

الإغريقىالكاتبقامم،023عامنحووفي.فيدروس

بعضإلىيعسوبحكاياتبضمبابريوسفاليريوس

ذلكومنذإغريقيا.شعراوترجمهما،الهنديةالحكايات

منوزادواالحكاياتروايةاخرونكتابأعاد،الحين

بساطتهامطلقاتفقدلمالحكاياتأنإلامعانيها،

الأصليتين.وجاذبيتها

الخرافية.الحكايةبمالرمزيةالقصةأيضا:انظر

قصيرةص!اليةيةح!أوقصةافاووالحكايئ

وأواحديمثل،الخرافيةالحكاياتمعظمفي.مغزىذات

شكلمشيئاأونباتاأوحيواناالشخصياتمنأكثر

الحكايةتقصأنويمكن.بشريكمخلوقويتصرف

يمكن،الحكاياتمنعديدوفيشعرا.أونثراالخرافية

شكلعلىالنهايةفىمغزاهاأوالقصةمنالمرادتلخيص

شعبي.مثل

الثعلبحكا!ةالمشهورةالخياليةالحكاياتبينمن

الحكاياتهذه،الحملزيفيوالذئبالعنبوعناقيد

فماذلكومع.عامألفىمنلأكثروتعادتحكىكانت

يقرأنلابدحقائقتوضحلأنهاشعبيتهالهازالت

الثعلبحكايةففىتقريبا.شخصكلبهاويعترف

وعناقيدالثعلبحكاية

ثعل!قصةتحكيالعنب

منعنقودايأكلأنيريد

نأوبعد.كرمفىالعنب

يستطيعلاأنهيدرك

يقرر،العنبإلىالوصول

مركانربماالعنبأن

:حميمتحهـبهي
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العنبعناقيدبعضأنالثعلبيقررمثلا،العنبوعناقيد

فهيولهذا،أسها.إالوصوليستطيعلابحيثجدا،عالية

شخصوأي.حالأيعلى،حامضعنب،رأيهفى

ضعفنقطهةأنهعلىالثعل!موقفيدركالحكايةيسمع

الناسأنالحكايةومغزىجميغا.البشرفيهايشترك

يستطهيعونلالمااستلطافهمعدمأوكرههمعنيعبرون

أعداءالاستقولعربيةمأثورةتلخصه،عليهالحصول

جهلوا.ما

شعبيةح!صاياتتقريئاالقديمةالشعوبكلابتكرت

والثعلب،.آدميةصفاتأهالحيواناتشخصياتفيها

أنهاعلىوالبومةماكر،أنهعلىدائمايصورمثلا،كان

،أخرىثقافاتفيشؤمونذيرالثقافاتبعض!فيعاقلة

لتعليمالحكاياتيحكونالناسبدأ،الوقتوبمرور

خرافية.الحكاياتوأصبحت،الحميدةالأخلاق

فىالشعبيةالخرافيةالحكاياتأصلتعقبويمكن

معظمقتنس!.القديمةوالهنداليونانبلادإلىالغربيةالبلاد

صىعاش!يونانىعبد:هو،يعسوبإلىاليونانيةالحكايات

ا!درتهشهرتهيعسوباكتسب..مق006عامحوالي

أصسانعلىوفكاهةوذكاءحكمةفيهاحكاياتقصعلى

ومن.القليلسوىعنهيعرفونلاالعلماءأنغير.الحيوانات

يعسوبحكاياتباسماالمعروفةالحكاياتأنالمحتمل

القصصهذهوبعض،قديمةمصادرعدةمنجاءت

الهند.مصدرها

بأنباعتقادهماالهنديالشعبحكاياتتأثرتوقد

وآلف.حيواناتهيئةعلىالموتبعديولدونالبشربني

البعثهذامثلعنكثيرةحكاياتالهنودالقصصرواة

الدروسمختلفلتلقينواستخدموهالجديد،الميلادأو

فىالغربإلىالقصصهذهبعضوصلت.الأخلاقية

الأولىالمجموعاتإلىضمهاوتم،النصرانيةالحقبةبدأية

بعدأو.مقالثالثالقرنخلال.يعسوبلحكايات

يسمىعملفيحكاياتهمأفضلالهنودجمع،ذلك

روأيةالكتابمنكثيرأعاد،القرونوعبربانتشاتانترا.

منالكثيرالعربيةالثقافةوفي.القديمةالخرافيةالحكايات

منجاءتأو،محليأصلإلىإماتعودالتىالخرافات

المقفع.لابنودمنةكليلةكتابفىكماأخرىثقافات

اسممنجاءتالعربيةفي!!خرافة"!كلمةأنويحكى

يرويكان،الاسمبهايدعىعذرةبنيمنشخص

غريبة.حكايات

الخرافيةللحكاياتبرواشهلافونتيناشتهرفرنسا،وفي

لكنللكبار،كتبتوالتي،الاجتماعيالنقديالمغزىذات

التيوالغرابالثعلبحكايةفيكمايفضلونها،الأطفال

التملق.نجاحتتضمن

إيفانأنجحهمومن.لافونتينبتقليدالكثيرونقام

عشرالتاسعالقرنأوائلعاشروسيشاعروهو،كرايلوف

اللغةإلىلافونتينحكاياتكرأيلوفترجم.الميلادي

بنفسه،الحكاياتمنكثيراكذلكوكتب،وسيةاا

أصبحتأنهاإلاللكبار.أساساتوجهحكاياتهوكانت

روسيا.فيشعبيةالأطفالقصصأكثر

حكاياتبمالشعبىالتراثبمالأطفالأدبأيضا:انظر

دي،جان،لافونتين؟الرمزيةالقصةبمالخرافة،يعسوب

ودمنة.كليلة

الشعبي.التراثانظر:.الشعبيةالحكاية

الجلد.فىمعينةأعصابتهيجيسببهإحساسالحكه

علىقادرةأعضاءهىخاصةأطرافعصابالأنسجةولأ

أحاسيسالعصبأطرافبعضوتتلقى.رسائلتلقي

الألم.يستقبلوبعضهاالحرارةيستقبلوبعضها،بالضغط

يأحكةإلىالألمأعصابتنبيهيؤدي،الأحيالىبعص:فى

الحكة.فىركبةإنى

تمسكيميائيةمادةوجودفييتمثلعامسب!وهناك

الإصابةنتيجةالحكةتحدثماوكثيرا.وتهيجهالجلد

تنبتحيثالجلدفيتؤثرالتيالحلاقحكةمتل،بالعدوى

.والأقدامالأصالغعلىتظهرالتىالرياضيوقدم،اللحية

تتسببكيميائيةموادتطلقأنشديدةحسامميةلأيةويم!ش

الحالةوهذه.يتورمالجلديجعلتفاعلحدوثفىبدورها

بثورشكلعلىجلديطفح)أيبالشرييسمىماهى

(.عادةشديدةحكةتسبب

يحدثوهو،الجربأوالحكةمنآخرنوعوهناك

المبردالموضعيوالعلاجالجلد.فيتنقبعثةبسبب

ويلطفها.الحكةيهدئوالمرطب

.الجرببمالشري:أيضاانظر

تتشابهالتيالكيفيةفهملمعرفتهيستلزممصطلحالحكم

تمثلبأنهاالأفكارعلىوتحكم.تختلفانأوفكرتانفيها

.غيرهاخرشيئاولاتمثلمعيناشيئا

استدارةلحقيقةفهمنايتطلب.الأحكامإصداركيفية

يسمىالذيالجسمذلكإلىالن!يتمأولأحكما.الدائرة

ثم.الاستدارةفكرةفيالتفكيريجريذلكبعدثم،دائرة

الكيفياتوفىدائرئا،الشيءتجعلالتيالكيفياتفينفكر

منالضربهذاالفلاسفةيس!كروئا.الشىءتحعلالتى

عن:فكرةعلىنحصلالتجريد،وبعدالتجريد.التفكير

إذامانحكمأنالاننستطيع؟الاستدارةوما،الدائرةماهي

فكرتيأننجدوأخيرا.تختلفانأوتتفقانالفكرتانكانت



الدائرةأننعلموبذلك.تتشابهانوالاستدارةالدائرة

.مستديرة

:عبارةتتناقضولاتتعارضلا.الحكمأنواع

العباراتهذهمثلالفلاسفةيسمي.مستديرةالدوائر

يذهبالطعامعبارةحقيقةلكن.الضروريةالأحكام

الشخصيمرضفقد.أخرىحقائقعلىتعتمدالجوع

ويستخدم.هضمهولايستطجعالطعاميأكلالذي

يمكنالذيللحكمالمعارصالحكممصطلحالفلاسفة

نقضه.

ينبنى.الإيمانيسمىالحكمأنواعمننوعوهناك

وأ،والتجربةالخبرةذويالأشخاصرواياتعلىالإيمان

تتشابهبرهنتها.لايمكنالتيوالأحداث،الوقائععلى

ضعيفاشكلاالرأيويعد.الإيمانمعوالشكوكالاراء

ماعادةفإنناما،شيءحولرأيلنايكونعندما.للإيمان

نهائيا.حكمانصدرأنقبلأكثرمعلوماتننتظر

النهائيالحكمإصدارنؤجل،شكفينكونوعندما

بعضهاالنصوصومصادروتناقضهاالحقائقتعارضبسبب

الاخر.بعضهامع

وتدريباوخبرةقدرةيتطلبالجيدةالأحكاموإصدأر

ومن،الخاطئالمنطقمنالضعيفةالأحكاموتنبج.وحكمة

والأهواء.المسبقةالأحكامأوالحقائقندرة

المنطق.:أيضئاانظر

الشيوعية.انظر:.الاسددثاريالحكم

)جدود(،الحكومةانظر:.الاستبداديالحكم

الدكتاتورية.

مقاليديتولىالحكوماتمننوعالأقلية!حكم

حكميتخذوقدنعسبيا.الناسمنقليلةفئةفيهاالسلطة

مثلاالجمهوريةتكونفقد،مختلفةأشكالعدةالأقلية

منفقطقليلعددحقمنالانتخابكانإذاأقلية

يأتيالتيالنخبةفحكومة.الجمهوريةانظر:.الناس

أيضا--هيالجماعةأعضاءأحسنمنالحكامفيها

تملك،الأقليةالحكوماتمعظموفي.الأقليةمننوع

سلطتهاأوثروتهابسببنفوذأالحاكمةالمجموعة

العسكرية.

أنهعلىعادةأوليجاركيالإنجليزياللفظويستخدم

فإن،ذلكومعبأكملها.جماعةعلىأنانيةأقليةحكم

أشكالكلعلىاللفظهذايطبقونالسياسةعلماءبعض

الدولذلكفيبماوالاجتماعيةالسيامميةالتنطمات

.والهيئاتوالكناشاسمياسيةوالأحزاب

483الربضىالحكم

عبرالأوليجاركياتأوالأقليةحكوماتعاشتوقد

اليونانيةالسيادةذاتالدولمعظمتمثلحيث؟التاريخ

منعددأدير،الحديثالعصروفي.النظاملهذاقديمةنماذج

اللاتينيةوأمريكاواسياإفريقيافيالعسكريةالدكتاتوريات

الأقلية.حكمنمطعلى

419هـ،-366)203عبدالرحمنبنالحكم

بنمحمدبنالناصرعبدالرحمنبنالحكمم(.769-

وولي،بقرطبةولد.أندلسيأمويخليفة،عبدالله

ملكحارب.م619هـ،035سنةأبيهبعدالخلافة

علىللإغارةتهيأعندما،ألفونسابنأردونالأسبان

كونتعلىواشترط.الصلحعلىوأجبره،قرطبة

منالقريبةحصونهمدكالكتلانأمراءوسائربرشسلونة

ملوكمنأحدممالأةعدمعلىوعاهدوه،ثغوره

وكثرت،فقوي.حربفيمعهيدخلونالذينالنصارى

العدوةأرضوغزا.النصارىجيرانهوأساقفةأمراءبيعة

ملوكلهوخطب،والأوسطالأقصىالمغربأرضمن

ملمابالدينعالماوكان.ومكناسةمغراوةمنزناتة

جماعاللعلماء،محبا،الأنسابومعرفةوالتاريخبالأدب

ألفأربعمائةبلغتمكتبتهإن:قيلشعر.وله،للكتب

بقرطبة.توفىمجلد.

067؟اهـ؟،15-)05؟عتيبةبنالحكم

:ويقالأبوعمرو،،عتيبةبنالحكمم؟(.-733

الكبير،الإمام.الكوفي،الكنديوأبومحمد،أبوعبدالله

والنخعي،،التيميإبراهيمعنروى،الكوفةأهلعالم

والأعمم!،،شعبة:عنهوروى،وغيرهم،أرقمبنوزيد

ثبتاثقةالحكمكان:العجليوقال.وكثيرون،عوانةوأبو

كانما:عيينةابنوقال.واتباعسنةصاحبفقيها،

وقال.سليمانأبيبنوحماد،الحكممثلبالكوفة

وكان.منهأفقهأحدلابتيهابينماكثير:أبىبنيحيى

يصلىطلايخ!النبيساريةلهفرغتالمدينةالحكمقدمإذا

إليها.

.خلافووفاتهولادتهوفي

الربضى.الحكمانظر:.هشامبنالحكم

فلسطين)الديمقراطية(،الحكومةانظر:.الذاثيالحكم

المحتلة.

-771هـ،602-)154الربضىالحكم

الداخل،عبدالرحمنبنهشامبنالحكمم(.822

الأمويةالدولةخلفاءأشهر،العاصىأبو،الأموي
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منوأول،أبهةفيهاللخلافةجعلمنوأولالأندسمية،

وربطتوالعتاد،الأسلحةوجبمالأجناد،بهاجند

شمديذا،كان.بنفسهالأموروباشمر،بابهعلىالخيول

بأهلللإيقاعهبالربضىلقبيقظا،للأمور،ضابطاجبارا،

علمهإلىنمىحيث(،بقصرهمتصلةمحلة)وهيالربض

ديارهم.وهدمفقتلهمبه،للإيقاعمكيدةيدبرونأنهم

هـ،أ)08سنةأبيهبعدالخلافةولي.بقرطبةونشأولد

اهـ69سنةالثغورفىالإفرنجفسادعلىقضىم(.697

.الناسوهابه،م181،

يتفكهشعرلهخطيبا،،والعلمبالأدبالعنايةكثيركان

له.حرساليكونواالأفارقةمنالمرتزقةجلب.بنظمه

،وسليمانعبداللهعميهبزعامةثورةعهدهفياندلعت

ووطد،الحكمعليهمافقضى،الفرنسىبشارلمانواستعانا

بقرطبة.توفي.بعدهلمنالأمر

الحكم،أشكال!نمؤقتشكلالغرلمحىالحكم

مطقةعلىبالسيطرةللبلدالمسلحةالقواتتقومبموجبه

،الطوارئحالةفيضروريايصبحوقدالبلد.هذامنما

وأ،السياسيةالازمةأو،الطبيعيةالكارثةأوالاحتلالمثل

أ!لأمن.باوالإخلالالشغبحالاتفىأو،الاقتصادية

العرفيالقانونبموحببالحكمالمسلحةالقواتوتقوم

عنالمناطقإحدىفىالمدنيةالحكومةعجزحالةفيفقط

العمل.

الحكومةطلب!إذاإلايطبقلاالعرفيوالحكم

فىذلكمعواستمرتالعسكريةالمعساعدةالمدنية

نأالمدنيةللمحاكميمكن،الحالاتهذهوفى.الحكم

الحكمفرضحالةفىأما.الأحكامإصدارفىتستمر

التيالوحيدةهىتكونالعسكريةالمحاكمفإن،العرفي

الحكوماتمنولكثيرالقضايا.فيالفصليمكنها

عدمأوقاتفىللطوارئقوانينإصدارسلطة

كذلكويمكنها،المدنيةالاضطراباتأوالاستقرار،

لتنفيذضرورئاذلككانإذاالمسلحةالقواتاستدعاء

.القانون

قراريعنىالقانونفيمصطلحالقالوليالحكم

البيناتعلىمبنيانهائيا،قراراالحكميكونوقد.المحكمة

الحكمهوالغيابىوالحكم.المحكمةأمامالمفصلةوالأدلة

عليهالمدعىقدرةعدمحالةفىالمحكمةتصدرهالذي

القانونالأقلعلىالحكمويصبح.نفسهعنالدفاععلى

إلغاءالممكنومن.المحكمةأماممعينةقضيةيحكمالذي

بعضوفىالعليا.المحاكمقبلمننقضهاأوالأحكام

الدفعالواجبالمستحقالدينفيالحكميصير،الأحوال

لاستيفاءالحقيقيةالمدينممتلكاتعلىبالحجزحكما

عليه.الذيالدين

.التقادمقانونالحجز،حق؟الدين:أيضاانظر

السياسية.العلوم؟الدكتاتوريةانظر:.المطلقالحكم

ايماحزاب(.)أدظمةالحكومةانظر:.اكطئيالحكم

سياسىمصطدحبريطانيافىالوطنيالحكم

أيرلندافىالسيا!ميةالحركاتإلىيشيربريطاني

بالحكمالمطالبةحركةوبدأتوويلز.واسكتلندا،

.الميلاديعشرالتاسعالقرننهايةفىالأيراضدا،الوطمى

الحكمعنالاستقلالعلىالحصولواستهدفت

أيرلنداجمهوريةقطعت،أم949عاموفى.البريطانى

مايربطهاكللأيرلنداالجنوبيةالمقاطعاتتضمكانتالتي

فىقوةالوطنىالحكمحركاتاكتسبتوقدببريطانيا.

وكان.العشرينالقرنسبعينياتفيوويلزألممكتلندا،

معظمأنإلابريطانيا،عنكاملااستقلالأيريدبعضها

الحكميحبذونكانوالذينويلزوأبناءسكتلنديينالأ

بالشؤونالإقليمىالتحكممنبمزيدنادوا،الوطنى

الحكومية.

أسكتلندا.أيرلندا،،المحليةالحكومةأيضا:انظر

ولدتركىشاعرأم(.-639أ09)2ناظم،حكمت

وهى،العثمانيةللإمبراطوريةتابعةكانتالتىسالوني!صافى

ناظمويعدروسيا.موسكو،فىوتوفى،لليونانتابعةالان

تركياشار!خفيالأدبيةالشخصياتأهمأحدحكمت

الحديث.

متأثرافيهاوتخرجموسكوجامعةفىحكمتدرس

منعددفىعملبلادهإلىعادوحين،الماركسيبالفكر

ودولالسوفييتيالاتحادإلىنهائياتركياغادرثم،المجلات

علىفتقومالأدبيةأهميتهأما.أم519عامالشرقيةأوروبا

،اللغاتمنالعديدإلىترجمتالتيالشعريةأعماله

كإدخالهالحديثالتركىللأدبالتطويريةإضافاتهوعلى

نشرأم369عامفى.التركيالشعرإلىالحرالشعر

قائدقصةتحكىالتيالدينبدرالشيخملحمةحكمت

بثلاثةوفاتهوبعدعشر،الخامسالقرنمنثوريدينى

بيتألفالعشرينذاتالضخمةملحمتهنشرتأعوام

الذياليومأيضامؤدفاتهومن.إنسانيةمشاهدوعنوانها

أنيأعرفأكنلموأشياءام(،)729الغديسبق

ناظمقصائدالإنجليزيةإلىلهوترجمأم(.)759أحبها

ام(.99)4حكمت

أثراوتركتالعربيةإلىأعمالهبعضترجمتكما

المعاصرين.العربالشعراءبعضلدى



الدذلكفىبماالنشاطاتمنواسعةمجالاتتغطىالحكوميةالخدمات

اليسار(.إلى)أسفلالطرقوإدشاءالي!يئ(إلى)أسفل

الحكومة

العالم.فيالسياسيةالمؤسساتأقدممنتعدالحكوط

حكامإلىبحاجةالمجتمعاتكانتالعصورأقدمومنذ

علىالحكومةوتعرف.الإنسانيةالمجتمعاتلإدارةومنفذين

.المجتمعاتفيالسلطةممارسةشكلأنها

مجموعةلأيحكومةهناكإننقولأنالممكنمن

والناديكالعائلة،ر!سميةغيرأورسميةكانتسواء

كلمةنطلقأنناإلا،العملواتحادالتجاريوالنشاط

وأدولةأوأمةكحكومة،العامةالحكومةعلىعادةحكومة

أسالمماتناقع!المقالةهذه.قريةأومدينةأومحافظةأوولاية

العامة.الحكوماتوسلطاتطبيعة

فيالموجودةالسلطةبنوعإنسانينشاطأييتأثر

علماءمعظمنجدالعسبب،ولهذا.منهمهمةجوانب

نأيعت!دونالحكومةدراسةفيالمتخصصينالسياسة

الإلماميجببلانفراد،علىتدرسألايجبالحكومة

والاقتصاد(الإنسان)علمالأنثروبولوجيامنبشىءكذلك

علىيجبلذلك،والاجتماعوالعلوموالفلسفةوالتاريخ

فىالموضوعاتبتلكالمتعلقةللمقالاتالرجوعالقارئ

المقالة.قراءةعندالموسوعةهذه

485الحكومة

والتعليماليسار(إلى)أعلىالترويحووسائلاليصن(إلى)أعلىالوطنيفاع

الحكومةعناصر

جميعبينالمشتركةالأساسيةالعناصرمنعددهناك

و!ط:الحكومات

الشرعية3-السيادة2-السلوكتنطمقواعد-أ

.القانونتنفيذ5-القضائىالاختصاص4-

البشر-منمجموعةلكل.السلوكتنظيمقواعد

حياةتحكمسلوكقواعد-بالأمةوانتهاءالعائلةمنابتداء

يتطلبمثلاعائلةفيعرفهناكيكونفقدأفرادها.

هذاخلالومن.الوجباتأوقاتفيأفرادهاجميعحضور

ثم،مجتمعينالطعامتناولمنالعائلةأفراديتمكنالعرف

حياةجعلهوهذامنفالهدف.الخاصةلشؤونهمالانتشار

هدوء.فىتجريالمجموعة

فهيما،مجموعةتضعهاالتيوالأعرافالقواعدأما

المجموعةفيتؤثرموضوعاتفيقراراتحقيقتهافي

وأالسلوكمنمعينةبأنواعالمطالبةإلىوترميككل،

.أخرىأنواععنالمجموعةأفرادمنعأوتشجيعها،

ذاتفالحكومةالعليا.السلطةأوالقوةهي.السيادة

حدودها.داخلالقوةالمشعمالسلطةتملكالسيادة



لحكومةا486

مسيادةمصدرحولعدةأفكارالسنينمرعلىوظهرت

قديماظهرتالتيالأفكارومن.العامةالحكومة

الحقبموج!تحكمالحكومةأنراسخةكمعتقدأت

سلطتهاامشمدتالح!صمةأنيرىاعتقادوهو.الإلهي

الحديث،أصعصرارفى.ومطلقةشاملةسلطةوهي،اللهمن

اشئيسىالمصدرهوأسديمقراطيةاالدولفىالشعبيعد

الحكومة.لسلطة

ساشرةفىا!صمةلحقأسشعباقبولهي.الشرعية

يتوفراإذاأجقاءا!مياسىنظامأييستطيعولا،السلطة

حكومةأيةقبولدرجةوتعتمد.القبولهذامثللحكومته

الاحتماعيةالتنشئةلأنللأفراد،الاجتماعيةالتنشئةعلى

معظموتقوم.مجتمعهملمعاييرالأفرادقبولإلىتؤدي

نظمخلاأ!من،الاجتماعيةالتنشئةأساليببتطويرالأقطار

ح!صمتهم.حولإيجابيةآراءلهملتكونالناستعلمتربوية

بالحكومةصلةلهامهمةمصطلحات

حدارهسدءتشريعىحها!أصةلوسارسمىاتهامبالتقصير:الاتهام

المصص.اصتحعلرسمىح!صمىموظف

اتحادهايحصالتىالقالويةالحطواتإلىتشير:القانونيةالإجراءات

القا!د.بمحالفةشحصضداتهامهناككانكلحا

الأفراداس!ليلعددعيهايسيطرالحعومةمننوع:الارستقراطية

الأعياء.البلاءطبقةمنوعادة

محتلصإلىللإشارةاضاريخامدارع!استعمالهتمتعبيرالاستبداد:

مطلقة.سلطةفيهاللحاكمتكودالتىالحكوماتأنواع

قوةدوساطةالمشرسمحموعهحكمإلىيشيرمصطحالاشعمار:

أحنبية.

!ىالسكادتصويتيعمىوصار،المتسعبتصويت:الشعبيالاستفتاء

تححمهم.التىالدولةلاحتيارمعيحةمحطقة

وأالدولةأدالالتشراكيوديعتقد.حياة!محهحاقتصادينطام:الاشتراكية

اللاد.لىالرئيسيةالإنتاحوسائلتديرأوتملكأديحبالتعاولمجات

علىلالسيصأهـةشطرمموحبهيقومالذيالإحراءأوالسياسة:الإمبريالية

.أخرىمنطقةأوقص!!

الح!صمة.لوظائىيضطلعالذيالموظعيننطكام:البيروقراطية

تتسريغ.مسودةأودستورأوقالولى!يتغيير:العديل

وألإعاقةالتشريعيةالأحهزةتستعملهاطريقة:القانونممثاريعتعويق

وأالأعضاءأحديقومكأر،مقترحتشريعمسودةإجارةتأجيل

علىبالمماداةالمطمالبةأوالطويلةالحط!بإلقاءمحهممحموعة

لايتمحتىالوقتلتبديدضرورةغيرفىالمتعيبينلمعرفةالأسماء

.المسودةعلىالتصويت

الحكم.حقعنالتحلى:التنازل

رأمحموعةمعاييراستيعا!أوتعلمعملية:الاجتماعيةالتهيئة

محتجع.

سالتحابالمواطو!ليهيقومالحكومةلألتم!طمنشكل:الجمهورية

الحكومة.لإدارةلواب

متطرفةأفكاراتحملوالاحزا!الأدرادامنمحموعةاليسار:جناح

العتحيوعية.أوالاشتراكيةر3طالأمنهمالكتيرويؤيد

الحكومة،لرموزولاءالأفرادلدىينشأالطريقةوبهذه

الوطنى.النشيدأوكالعلم

إصدارفيالسلطةأوالحقيعني.القضائىالاختصاص

القضائىالاختصاصيمتد.القوانينأوالأحكاموتنفيذ

منطقةفيالمقيمينالأفرادجميعليشملالعامةمةللور

الخروجهوالاختصاصهذالتجنبالوحيدوالطرية!.معينة

المنمقة.تلكصت

واسع.وظيفيقفمائىاختصاصأمحامةااطح!صمات

عليهاتنطقالتيالنشاطاتبمدىيتعلهتالأحتصاص!هدا

اسسلوكضبطالعامةالحكوماتوتستطيعوقوانينها.أحكامها

والاقتصادالاجتماعيةوالمصلحةالقوميالأمنيمسالذي

والضرائبوالتعليمالعامةوالصحةوالطلاقوالزواج

العامةالحكوماتتقومذلكإلىبالإضافة.المواصلاتو

.والحرفوالمهنأضجاريةاأخحتماطاتامعظمابتمظيم

وأمحاف!أفكاراتحملوالأحزابالأفرادسمحموعة:اليمينجناح

القوانين.تنفيدعلىيشرفالديالحكومياغرعا:التنمديالجهاز

والقصائي،،التشريعى:فروعثلاتةالدبمقراطيةولل!صمة

واالشيوغمحلس!إد،السلطةققا-م!وسالرع!ا.والتمفيدي

باداءالمحاكماتقومبينماالتمتمريعية،الأعماءبمعطميصطلغالرلمان

التنفيذيةالسلطةالورراءرئيسأوالرئيمي!ويعتبر.ا!صائيةاالأعاءا

العليا.

.والقضاةالمحاكمسالمكونالح!صمةدرع:القفمائيالجهاز

وأالحكومةع!تسيطرالحاسمرممظمةمجموعة:السياسيالحزب

غالبا.السلطةإلىللوصولتهد!

منمعينلحدتسفللساحمينإجراءاتوالاستفتاء:المبادرةحق

يمكىالمبادرةحقخلالفص،القوالينإصدارعلىالمباشرةالسيطرة

مقترحقالونيطرحالامشفتاء،سبيلوعلى.قالوناقتراحللماحبير

ردصه.أوعليهللموافقةللساحب!!

وتكفل.والأمةالمجتمعأفرادبهاتحمتعالتيالحريات:الملدنيةالحقوق

.الحقوقهدهوالقواليرالأعرال!

علىالدولةفيهتسيطرالحكومةأكتحكالم!شكل:الاستئثاريالحكم

الشع!.أنشطةحميع

التامةالسيطرةواحدفردفيهبملكحكمظام:الاستبداديالحكم

الحكومة.فروعجميععلى

ليستسياسيةوحدةإلىعادةويشيرالاستقلاليعني:الذاتيالحكم

منلوعالمتحدةالولاياتفىولايةلكلكاملا.استقلالأمستقلة

الذاكط.الحكم

فيهتسيطرالح!صمةأشكالمنشكل)الأوليجاركية(:الاقيةحكم

ا!-.سلطةعلىصسيرةمحموعة

فىعينواالديرالحكومةموطفىمعظمتشملالمدنيتيالحدمة

.الانتخابطريقعنيأتواول!،وظائفهم

تتبعهاالتيالمكتولةغيرأوالمكتوبةوالمادئالقواعدمحموعةالدستور:

.لحكوماتا



إلاكبيرأثرالسلوكلقواعدلايكونقد.القانونتنفيذ

بإهمالهالهمسمحلولأنه؟بمراعاتهاالأفرادقامإذا

انعدامسرعةذلكوتلا،المجتمعنشاطلتوقفومخالفتها

.النظامأوالقانون

إلا،برغبتهممجموعتهمقراراتالأفرادمعظميطيع

بالعقوبة.بالتهديدالطاعةعلىإجبارهيجببعضهمأن

لهاالعملواتحاداتالتجاريةوالأعمالالانديةأنكما

الحالوكذا.القوانينتطبيقعلىبالإشمرأفيقومونضباط

بتطبيقمتخصصةأجهزةتقومحيث،والمدنالأمفى

والقضاةالحركةومراقبي،الشرطةضباطمثل،القانون

منعلىتوقعالعقوبةمننوعاعادةالتنفيذويعنيوالجنود.

السلطةتنظيمتعبيريستعملماوكثيرا.الخالفةعليهمتثبت

خلالمنالسلوكضبطبسلطةالقائمينإلىللإشارة

المجموعة.تحكمالتيالقواعدوتنفيذإصدار

فيهتضطلعقوإلىللإشارةأحيانايستعملمصطلح:الرفاهيةدولة

الشعب.أحواللتحسينالمسؤوليةم!كبيربجزءالدولة

أشكالمنلتحكلإلىتشيروقد،الشعبحكمتعني:الديمقراطية

.حياةطريقةإلىأوالحكومة

ي!االاضاقيالمثلفىباجتداعيةلخفة:الاجتماعيةالديمقراطية

(.الدولةتديرهوجزءرأسمالي)جزءالمحتلطالاقتصادنظامتفضل

واستئصاللاكتشافالحاجةعلىتركزسياسيةفلسفة:الراديكالية

المجتمع.ديالرئيسيةالمظالم

التجاريةالشركاتأوالفردفيهيملكاقتصاديلظام:الرأسمالية

البلاد.فيوالخدماتالسلعإنتاجوسائلمعظمالخاصة

لتنفيذها.والقوةالقرأراتباتخاذوالالتزامالحق:السلطة

رضابغيرالحكمسلطةفيهتستعملالحكومةمننوع:السلطوية

الشمولية.حدلاتبلغأنهاإلاديمقراطيةغيروهي،المحكومين

شؤونها.علىالعلياالبلادسلطةهى:السيادة

عامة.حكومةلسلطةالوالمبعالقبول:الشرعية

ثورية،وحركة،اقتصاديونظامالحكومةاشكالمنشكل:الشيوعية

وملكيتها،الاقتصاديالنشاطعلىالحكومةبسيطرةتناديوفلسفة

.الأخرىالإنتاجووسائلوالالاتللمصانع

فروعمنفرعأيسلطاتعلىالقيود:والتوازناتالضوابط

سلطاتفرعكللمحاعطاءوالتوازناتالضوابطتوجد.الحكومة

.الأخرىالفروعسلطاتتعادل

علىمطقةسلطهةفيهللحاكمتكونالحكومةمننوع:الطغيان

الشعب.

الحكومة.تصدرهالذيالعفويعمي:العامالعفو

النشاطعلىالحكوميةالسيطرةتؤيدمتطرفةوطنيةحركة:الفاشية

الخاصة.بالملكيةالاعترافمع،والاجتماعيالاقتصادي

الاختصاصأوالحكوميالتنظيمم!نوعأيبخطأاعتقاد:الفوضوية

القضائي.

تحتالولاياتأوكالدولأكثرأوسياسيتينوحدتيناتحاد:الفيدرالية

.مقيدةسلطاتلهاواحدةحكومة
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الحكومةبينالاختلافاتأهمتتمثلأنالمحتملمن

تنفيذبهايتمالتىالطريقةفيالعامةوالحكومةالخاصة

تجريمفيالحقالعامةالحكوماتوتملكقوانينها.أوأنظمتها

بينماالخالفين،ضدالماديةالقوةوأستعمالالأفعالبعض

علىغرامةتوقيعمثلاكالناديالخاصةللحكومةيجوز

وحدهاهيالعامةالحكومةأنإلا،طردهأوالخالفالعضو

السجن.فيشخصأيإيداعقانونياتستطيعالتي

الحكومةمجالات

تتعلقالحكومةحولتدورالتيالتساؤلاتمنكثيراإن

مدىأيإلى.والخاصةالعامةالحكوماتبينبالعلاقات

اختصاصيمتدأنيجبالنشاطاتأنواعأيوعلى

الخاصةالحكوماتتقوموهل؟الوظيفيالعامةالحكومة

يحتاجهاالتيوالخدماتالسلعجميعوتوفيرلمانتاج

بامتلاكالعامةالحكومةتقومأنيجبوهلالجمهور؟

لماصدارهاالعامةالحكوماتتقومالقواعدم!مجموعة:القانون

وتنفيذها.

القاضييصدرهالذيالإحضارأمرإلىعادةيشيرالإحفار:ظنون

سببهناككانإذافيمالتقررالمحكمةأماممعتقللاحضارللشرطة

.لحجزهكاف

فيالمكتوبةالقضاءأحكامفيالواردةالقواعد:العامالقانون

.المشرعوليمي!الحقيقةفيالمحاكمصنعمنقانونوهو،السجلات

كأمة.لبعضبعفهحهمبانتماءالشعبأفرادإحساس:القومية

الحريةم!والمزيد،الديمقرأطيةمنالمزيدتؤيدسياسيةفلسفة:الليبرالية

الاجتماعيةالمساواةعدمبتصحيحالكفيلةالضوابطووضع،الفردية

ية.دلاقتصاوا

وزاراترؤساءدلكفيبماالحكومةوزراءمجموعةالوزراء:مجلس

ومناقشةالحكومةسياسةليقررالمجلي!يجتمع.الرئيسيةالحكومة

السياسية.الموضوعات

الثابتة.الماضيلقيموفقاالتغييراتبإجراءسياسىاعتقاد:المحافظة

سلطةفيالمفاجئةالتغييراتضدمثلايقفونالمحافظينمعظم

الحكومة.

وأبتشريعاتأوبقانونمقيدةغيرسلطتهتكونحاكمأيا!لستبد:

.المثالسبيلعلىكالبرلمانرسميجهاز

وأكالإمبراطورالحاكمفيهيمارسالحكومةأشكالمنشكل:الللكية

الجاة.مدىاسصياأوفعلياالسلطهةالملكةأوالملك

الحكومةوتمنعللإنسانالأساسيةالحرياتتوضحوثيقة:الحقوقميثاق

.الحقوقبظكالإخلالمن

يرأسهوزراءومجلسبرلمانمنيتكونحكومةنظام:البرلمانيالنظام

رئيسويحظى.البرلمانأعضاءمناختيارهيتموزراءمحلسرئيس

المنتخبين.النوأبأغلبيةبدعمالوزراء

وفرعتشريعيفرعمنالرئاسيالحكمنظماميتكون:الرئاسىالنظام

لمدةينتخبرئيسالتنفيذيالجهازقمةوفي.مستقلينتنفينن

القوأبن.بإصداريقومالذيالحكومىالفرع:التشريعيةالهيئة
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لأصحابيتركوهل؟والخدماتالصناعاتبعضوإدارة

مأ؟بأنفسهمنزاعاتهملحسمالأمرممثليهماأووالعمالالعمل

لحسمالتدخلالمركزيةالح!ضمةجهاتبعضعلىيجب

الذيومن؟والعمالالإدارةبينتنشأقدالتيالخلافات

العامةالحكومةبموال!طياتللمدارسالتعليميةالمعاييريضع

طريقةعلىباسميطرةالعامةالحكومةتقومهل؟الخاصةأم

مأالتلفاز،أوالراديوفىأوالصحففيالأخبارنشر

علىتسيم!!أنيجبأضىاوحدهاهيالخاصةالحكومات

الأخبار؟انشرعملية

أمحامةاالح!صماتأنأ!الرابعضيعتقد.الفوضوية

أغضائىاالاحتصاصمنالقليللهايكونأنيجب

وظيفى.قضائىاختصاصأيلهالايكونأو،الوظيفي

القىالفوضويةهىالخصوصهذانيتوفاالأفكاروأكتر

الحريةمعتتعارضالعامةالحكوماتجمئأنواعإنتقول

جميعالفوضويونيلعىلذلكلها.ضرورةولاالشخصية

وحده!للأفرادأنويقررون،العامةالحكومات

كالىأجلد.الشاطاتإدارةحة!الخاصةوالمجموعات

إلا،الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالالأثربعضللفوضوية

الحاضر.أ!قتافىأنصارهالقلةانحسرتأنها

الح!ضمةتصاكب.أطفوصويةحسمعاطرف.النت!مولة

تدميرحتىأىتنظيمإلىتهد!ر.المطلة!بالولاءالشمولية

:أالحاصأغطااأ:أعميسةاتح!-أوحصالعائلةالمؤسسات

القضائىللاختصاصحدودهناكوليست.العمالاتحاد

الشموليةالأقطاريح!صم.الحكوماتتلكلمثلالوظيفي

معارضة،أيةبكبتتقومالأفراد،منصغيرةمجموعةعادة

الدولةأنيعتقدواحتىاجتماعياالمواطنينتنشئةوتحاول

الفردية.الحرياتمنالقليلسوىولاتعطي،الأهمهى

وألقائدمطلقاولاءالشموليةالأنظمةبعضتتطلب

.القادةمنمعينةمجموعة

وبعض.العسكريةالدكتاتوريةتشملالأنظمةاوهذه

الاعتقادالمواطنينمنيطلبالأخرىالشموليةالأنظمة

الشموأجةالألفمةأنواعجميعوتستعمل،معينةبأفكار

علىسيطرتهالبسصأالإرهابأوبالقوةالتهديدأوالقوة

الشموليةالأنظمةفيالأسماسيةالفكرةوتوجد.المواطنين

مثل،الشيوعيةالاقطارفيمتفاوتةبدرجاتاليومعالمفى

تتمحنلمالواقعفىأنهإلا،الشماليةوكورياوكوباالصين

القضائياختصاصهابسطمنالحكوماتمنالقليلسوى

ذإ؟الجماعيأوالفرديالسلوكأنواعجميععلىالوظيفي

العبادةوأماكنكالعائلاتالخاصةالمجموعاتبعضنجد

لأعضائها.القواعدبعضوضعفىمستمرةمازالت

عامةحكوماتالدولمعظملدىيوجد.التعددية

وتسمىالأفراد.سلوكقواعدلحكمخاصةوحكومات

والخاصة،العامةالهيئاتهذهوجودتقبلالتيالأقطارتلك

العامةالمجموعاتمنكلألأنالتعدديةالحكومات

فيالتأثيروتستطيعكاملةشرعيةتملكالخاصةوالمجموعات

معوالعنصريةالعرقيةالمجموعاتتعملالبلاد.إدارة

كل.العامةالسيالحمةلوضعمعهاوتتعاون،العامةالح!صمة

العامة،الحكومةوعلى،الأخرىعلىتضغطمجموعة

واحدةمجموعةيمنعالضغوطفيتعادلذلكعنشينتج

يتكون،التعدديةالمجتمعاتوفي.بالسلطةالانفرادمن

الختلفة.المصالحذاتالمجموعاتأضفاع!!نتيجةأمحامااشأي

،التعدديالنظامفيالقيمأه!امنأغرداحريةتعد

قيودبوضعالتعدديةالأقطارفىعامةأصتمعوباتقومأسذأ!ك

الفرد.حريةعلىتؤثرالتىالحكومةسلطاتعلىمح!صمة

عننزاعاتهمبحسمعادةيقبلونوالمجموعاتالأفرادأنإلا

القضائيةالسلطاتطريقوعنالعامةالحكومةطردق

دستورفيالنزاعاتحسمقواعدوتوجد.والتشريعية

لذلك،التعدديالمجتمعمنمهماجزءاتشكلوقوانين

الرئيسيةالأهدافمنالقواعدتلكعلىالمحافظةصارت

اسمياسي.للنظهام

التعدديةالأقطاربعضفىالعامةالح!صماتتضع

للنظريةوفقاالاقتصاديةممياساتها-مثلاأصسويدكا-

خدماتأوصناعاتإدارةأوبامتلاكوتقومالاشترايهة،

نجد،المتحدةكالولاياتالاخر،بعضهاوفي.معينةأساسية

وأ،الرأسماليةالنظريةعلىتعتمدمختلطةاقتصاديةألظمة

وأالأفراديمتلكالأقطارهذهوفىالحر.الاقتصادنظام

وأالخدماتأوالصناعاتكلكبيرحدإلىالمجموعات

الحكومة.إشرافتحتيديرونها

يحكمالذيمن

الحكوماتبتقسيمأرسطوالإغريقيالفيلسوفقام

وفيبموجبها.تعملمعينةلنظرياتووفقاالحكاملعددوفقا

،الحكوماتبينالرئيسىالاختلافنجد،الحديثالعصر

درجةفىيتمثل،والشيوعيةأ!ديمقراطيةاذأكفىبما

.الحكوماتهذهفىالشعبمشاركة

العلومبأبيأحياناأرسطوإلىيشارأرسطو.مقولات

تصنيفهايمكنالحكوماتجميعأنيرىوهوالسياسية

الأقليةحكم2-الفردحكم-أ:أنواعثلاثةتحت

السلطةممارسةيمكننوع،كلوفي.الأكثريةحكم3

الحكاملصالحأو،فاضلةحكومةفتكون،الجميعلصالح

.فاسدةحكومةفتكونفقط

يحكمعندماملكيةتكونالحكومةأنأرسطويعتقد

تكونفاسدةالملكيةكانتوإذا.الجميعلصالحواحدفرد

السلطةلشهوةإشباغاالحكمفيهيمارساستبدادياحكما
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القلةحكمتإذاأرستقراطيةالحكومةوتكون.الثروةأو

فهوثروتهاأونفوذهالزيادةحكمتإذاأما،الجميعلصالح

لصالحالأكثريةحكومةإلىأرسطوويشير.القلةحكم

جمعفيهايحكمالتيوهي،الدولةأوبالحكومةالجميع

بكلمةوأشار.المواطنينباقىلصالحالمواطنينمنغفير

لأنهمنهالحذرويجبالفاسد،الأغلبيةلحكمالديمقراطية

العامة.حكممنخطرنوع

الأمةأفرادبأنتناديالتيالفكرةنالت.الديمقراطية

قبولأالعامةالحكومةلسلطةشرعيةالأكثرالمصدرهم

أبراهاموركز.الميلاديالسابكشرالقرننهايةمنذمتزأيدا

عامالفكرةهذهعلىالمتحدةالولاياترئيسلنكولن

إلىفيهاأشارالتيجتسبيرج،فىخطتهفىأم864

لنفسه.بنفسهنفسهالشعبحكمبأنهاالديمقراطية

ويضع،نفسهالشعبيحكم،المباشرةالديمقراطيةفي

المباشرةالديمقراطيةأنإلا،لمجتمعهمالقوانينأفراده

أفرادهاجميعيستطيع،صغيرةمجتمعاتإلالاتناسب

-الكبيرةالمجتمعاتأفرادأنبيدواحد.مكانفىألاجتماع

الاجتماعلايستطعون-الأقطارأووالولاياتوالدولالمدن

منهممعيناعدداينتخبون،ذلكمنوبدلأواحد،مكانفي

النوابتجمعيسمىوقد،القوانينإصدارفيليمثلهبم

لأفرادتسمحوكلها.البرلمانأوالكونجرساوبالمجلس

منمباشرغيربطريقالقوانينإصدارفيبالمشاركةالشعب

نوابهم.خلال

للجمهورية،الرئيسيةالسماتمنالنيابيةالحكومةتعد

هوالذي،الذاتيالحكمالجمهوريالحكمنظامويحقق

كالمدنالكبيرةللتجمعاتالحديثةالديمقراطيةهدف

منكثيراالديمقراطيةالأقطارفيالأفراديملكوالأقطار.

يكونالتصويتلأنبالفعلنيابيةحكومةلتشكيلالفرص

لهمكما،العامةالوظائفشسغلفيالحقوللجميعسريا،

وتوفر.السلوكسىءعامموظفأيبابعادالمطالبةحق

بماكثيرةحقوقاالديمقراطيةالأقطارفىالأساسيةالقوانين

الصحافة.وحريةالتعبيرحريةذلكفي

فيالجماعيةالمشاركةعلىيقومالديمقراطيوالحكم

بالديمقراطيةالأفراديتمتع،النظامهذامثلوفى،الحكم

منالكثيريشارك،الديمقراطيةالأقطاروفي.السياسية

الهيئاتهذهومثل،سياسيحزببتأ!دالحكمفيالأفراد

الحكومةعلىللمسيطرةتتنافسوهيللديمقراطيةضرورية

واتخاذ،المرشحينبتقديمتقومكماوتوجيهها،العامة

فيعليهوالتأثيرالعامالرأيلتشكيلوتعمل،السياسات

المهمة.المسائل

ملكيةتكونالتيالرأسماليةأنالمثقفينبعضيرى

ضروريشرطأيضاهيللأفرأد،فيهاالإنتاجوسائلمعظم

مثلأقطار،فيديمقراطيةنظمانجدأنناإلا.للديمقراطية

تسييرفيرئيسيبدورالحكومةفيهاتضطبعوالهندالسويد

الاقتصاد.

لأنالفهملسوءمصدراالديمقراطيةتعبيريكرنقد

والأرستقراطيةالملكيةبشكلاحتفظتالتيبعفالدول

الديمقراطية.نهجعلىتسير،واليابانالمتحدةكالمملكة

وأديمقراطيةنفسهاتسمىالتيالدولبعضنجد،وبالمقابل

بالديمقراطية.تلتزملا،الشعبيةالصينكجمهورية،جمهورية

التقليديةالشيوعيةالمجتمعاتفىالحكمإن.الشيوعية

الحزبأعضاءهم،صغيرةفئةلسيوةكليايخضع

الحكومة.فيمسموعصوتأيلغيرهموليس،الشيوعي

لايجوزكما،الشيوعيينللمرشحينإلاالتصويتيجوزولا

علىالحكومةوتسيطر،منافسةسياسيةأحزابأيةقيام

مايمكنوتحددوالتلفاز،واللإذاعةوالمجلاتالصحفجميع

يكتب.أويقالأن

الاتحادقام،العشرينالقرنثمانينياتبنهايةأنهإلا

لمانهاءالشرقيةأوروباأقطارومعظم)سابقا(السوفييتي

تلكوسمحت.السياسيةللسلطةالشيوعيالحزباحتكار

المطبوعةالكلمةفيوالنقدالمناقشةبحريةالانالأقطار

معارضةسياسيةأحزاببتنظيمسمحتكما،والمسموعة

الأجهزةلاختيار-جزئياأوكليا-حرةانتخاباتوإجراء

التنفيذية.الأجهزةورؤساء،التشريعية

أنظمتهمأنالشيوعيةالدولمعظمقادةيدعي

فيماسواءالتطرفاستئصالإلىتهدفلأنهاديمقراطية

توفربرامجالأقطارتلكوتقدمالفقر.أوبالثروةشحلق

لعامةوالعملوالثقافةوالإسكانالصحيةوالعنايةالتعليم

،الفئاتأوالمجموعاتعلىتركزالبرامجتلكأنإلا،الناس

التضحيةإن:الشيوعيةقادةيقولالأفراد.علىوليس

يأوعلى.ككلالمجتمعصالحأجلمنتتمالفرديةبالحرية

الختلط،أوالراسماليالاقتصادذاتالديمقراطيةفإن،حال

نظامأيمنأكبراقتصاديازدهارتوفيراستطاعت

منأفرادهابعضمعاناةمنبالرغموذلكآخر،حكومي

تضحيةدونالازدهارذلكتحقيقتموقدالمستمر،الفقر

الفردية.بالحريةكبيرة

الدستوريةالحكومة

القوانينمنمجموعةأيدستور،غالبا،،دولةلكل

الدساتيرأنإلابموجبها.الشعبيحكمالتىالأسالممية

فىومعناهابقوتهايتعلقفيماكبيرااختلافاتختلف

الأقطار.مختلف

الملكيةالأنظمةأقدممنالمتحدةالمملكةتعدالدستور.

وثيقةفيمكتوبدستورلهافليس،ذلكورغم،الدستورية
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معينةوثائقمندستورهايتكون،ذلكمنوبدلأ.واحدة

يعودالإنسانوحقوقوالعدالةبالحريةتتعلقأساسيةوتقاليد

الحقوقتلكمراعاةوتترا،السنينمئاتإلىتاريخها

المتحدةالملكةوقوان!ت،الحكوميةالإجراءاتفيوالتقاليد

.مكتوبدستورفىكانتلوكما،دقةبكل

عليهالمصادقةتمتالذيالمتحدةالولاياتدستوريعد

ساريا.لايزالمكتوبوطنىدمشورأقدمأم788عام

وضعكما،المتحدةالولاياتحكومةشكلالدستوروضع

فيجزءأهمكانوربما.الأمريكيالشعبوحرياتحقوق

وأغراضأهدافإعلانهوالمتحدةالولاياتدستور

الدستورية.الأمةمبادئيشكلالذيالحكومة

الأمريكىالدستوربنقلأخرىأقطارقامتلقد

مةأطحكلأسسلطاتابعضيعطيوهو.متفاوتةبدرجات

أهـاصشيوحألمجل!رتالسلصاإوبعض،القوميةأوالفيدرالية

هـلعض،اسدوأ!ةارئيسأوأطرئيسالسلطاتوبعض،البرلمان

بعدمالاحتجاجحالةوفيالعليا.للمحكمةالسلطات

الأمرإحالةيجوزأوامرها،أوالحكومةقوانيندممتورية

وأالقانونبتعديلإماالأمرويحلفيهللبتالعلياللمحكمة

عنأوالدستور،بتعديلأو،استئصالهأوإلغائهأو،تغييره

لحكمهاالمحكمةتغييرطريق

الحقوقالديمقراطيالدستوريحمىالفرد.حقوق

الحرياتعلىبالنصوذلكالأفرادبملجميعالشخصية

حمايةتعدلذأسكانتهاكها،منالحكومةومنع،الأساسية

الديمقراطية.ا!صمةواحباتأهممنالأفرادحقوق

تعرفأغوان!تا!تمجموعةالدولبعضفىتوجد

ذلكفيبما،الشخصيةالحرياتتضمنالحقوقبوثيقة

السلمى.التجمعوحقوالصحافةوالتعبيرالعقيدةحرية

،القانونبمخالفةالمتهمينحقأيضاالقوانينتلكوتحمي

باستمرار--المحاكموتقوم.أمحادلةاالمحاكمةلهموتضمن

وثيقةفيعليهاالمنصوصالشخصيةالحريةمدىبتحديد

بعضفيللقوابنمخالفةمشكلاتظهرتكلما،الحقوق

.الحالات

وفي.حقوتوثيقةالتعدديةالسياسيةالأنظمةلمعظم

مثلاأررمشور،افىالحقوقوثيقةتدرج،الأنظمةهذهبعض

البملمانأصدرهإعلانشك!!فىالإنجليزيةالحقودتىوثيقةنجد

أدرجفقد،الإنسانلحقوقالفرنسىالإعلانأما.الإنجليزي

الفرنسي.الدستورفي

الحكمأنظمة

عدةمنالأقطارمعظمفيالعامةالحكومةنظاميتكون

الحكومةوتشمل.معيناختصاصمنهالكلحكومات

الولاياتوحكوماتالقوميةأوالمركزيةالحكومة،العامة

الصغرىوالمدنالكبرىوالمدنوالأريافوالمديريات

منظمة،لخطةوففاالحكوماتتلكجميعتعمل.والقرى

وأالمركزيللنظاموفقاالأقطارمعظمفيالحكمويمارس

.الاتحادي

لحكومةالرئيسيةالسلطاتيعطيوهو.المركزيالنظام

والمقاطعاتالولاياتحكوماتبإنشاءتقوممركزية

التيالسلطاتلتمارسالمحليةوالحكومات)المديريات(

المركزيالحكمنظامنجدفقط.المركزيةالحكومةلهاتخولها

الأقطارمنوكثيرالمتحدةوالمملكةوإيطاليافرنسافى

الدولوجميعوكوباالصينفىنجدهكما.الأخرىالتعددية

)سابقا(.السوفييتىالاتحادباستثناءالأخرىالشيوعية

عدةتتحدعندماينشأ.الفيدراليالاتحاديالنظام

تتقاسم،دولةلتأسيساتحادافت!صن،مقاطعاتأ!:لأيات

وحكلماتالمركزيةالح!صمةمنكا!أسملطاتافيها

المركزيةالحكومةمنول!!ل.اهقاطعاتأشياتأ!لاا

مصدرهوالذيبالشعبمباشرةصلةالمناطة!وحكومات

والهندأ!شرأليافيالاتحاديالنظامنجد.الحكومةسلطة

وبورماوالبرازيلوالن!ساوالأرجنتينالمتحدةوالولايات

وسويسرا.والمكسيكوألمانيا

فيمطبقاالاتحاديالنظامنجد،الشيوعيةالدولبين

الحقيقيالاتحاديالحكمولأن)سابقا(.السوفييتيالاتحاد

مإلنظامالتعاي!لايمكنهلذلك؟لامركزيةإلىج

أسشموكط.

وظيفتهاتأديةفيالحكومة

العامةالحكومةعلىالأقطارمعظمافيأخاس!ايعتمد

وسهولة،يسرفيتجريحياتهمتجعلالتيالقوانينلإصدار

تضطلعالتيالمهمةالوظائفمنكثيراالقوان!تتلكوتنظم

منالاخربعضهايكونبينماببعضها،المركزيةالحكومة

المحلية.الحكومةأو)المديرية(المقاطعةأوالولايةاختصاص

فيالمركزيةالحكومةوظيفةعلىصراحةالنصيجب

بتفسيرهوالمحاكمالبرلمانيقومالذيالديمقراطيالدستور

غيرالاحتياجاتلمواجهةالأحيانبعضفيواسعاتفسيرا

المتوقعة.

وتنفيذإصدارالمهمةالوطنيةالحكومةوظائفمن

التجارةبتنطمتقومكما،الوطنعنالدفاعقوان!ت

الجهاتتنفذ،البلدانمنكثيروفي.التجاريوالنشاط

وإجراءاتالصناعيبالتلوثالمتعلقةالقوانينالحكومية

أمامالفرصتوزيعفيوالمساواةالعملأماكنفىالسلامة

.أخرىوموضوعات،العمال

بعضعنالحكوماتتتنازل،الأحيانبعضوفى

فنجد،العالميةللمنظماتالمجالاتتلكفيسلطاتها
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سياسةعلىيتفقونمثلاالأوروبيةالمجموعةأعضاءجميع

الدولبينالتجاريةوالأعمالبالتجارةيتعلقفيمامشتركة

الأعضاء.

اختصاصفييدخلماأهممنأيضاالضرائبتعد

حقعلىالديمقراطيةالأنظمةفىالمواطنونيوافق.الحكومة

الماللتوفيرالطرقبمختلفالضرائبجبايةفيالحكومة

والمدارسكالممستشفياتالضروريةالعامةللخدمات

علىالإنفاقفيالضرائبأموالبعضوتستعمل.والطرق

الرفاهية.وبرامجالاجتماعيالأمن

منكثيرفي.المحليةوالحكوماتالأقاليمحكومات

منفصلة.محليةمجالسلهاإقليميةحكوماتالأقطار

الحكومةسلطاتمنأقلبسلطاتالحكوماتهذهوتتمتع

فرضبسلطةيتمتعبعضهاأنمنبالرغمالمركزية

رئيسيةبمسؤولياتالحكوماتهذهوتضطلع.الضرائب

،الناسيحتاجهاالتيالخدماتمنكثيربتوفيرشعلقفيما

السريعةالطرقوصيانةالحريقمنوالحمايةوالأمنكالتعليم

.النفاياتمنوالتخلصالشوارعوتنطف

سياسةبتنفيذالوزاراتتقوم.الحكوميةالوزارات

إدارةعنمسؤولةوزارةكلوتكون.المركزيةالحكومة

جميععلىويجب.الحكومةنشاطاتمنأكثرأووأحد

وتقديمحكوماتها،سياساتتنفيذالحكوميةالوزارات

.القانونفيالمناسبةالتعديلاتلإجراءالتوصيات

دائمين،مدنيينموظفينخلالمنالوزاراتتعمل

وهو،وكيلأوكبيرمدنيموظ!وزارةكلويرأس

مختلفحولالنصائحلهيقدمحكوميوزيرأماممسؤول

البرلمانأماممسؤولآالوزيرويكون.بالوزارةالمتعلقةالأمور

.الوزارةنشاطعن

يشار،المتحدةالمملكةوفي،الخاصوزيرهاوزارةلكل

،تقليديلقبلهيكونوقد،الدولةبسكرتيرالوزيرإدى

وزيريسمى-مثلا-بريطانيافىالماليةعنالمسؤولفالوزير

الخزانة.

الحكومةتنظيم

تراهالذيبالشكلالحكومةبتنظيمالسلطاتتقوم

الاجتماعيوواقعهاوتاريخهاالبلادلظروفمناسبا

تطبقهأوتحتذيهواحدنموذجهناكوليس.والاقتصادي

بينالحكمأنظمةتتنوعالعربيةالبلادففي.الدولجميع

مثلايرأسهاوحكوماتملكيوحكمجمهوريحكم

فىعربيةدولةبكلالخاصةالمقالةانظرالأمراء.

الموسوعة.

أشهرومن.أشكالبعدةالحكومةتنظيميجوزكذلك

البرلماني.والنظامالرئاسىالنظامالأشكالتلك

،المتحدةالولاياتأمثلتهاومن.الرئاسيةالحكومة

رأسكونهبجانبتنفيذيةبسلطةالرئيسيتمتعحيث

الولاياتدستورغرارعلىيصاغدستوركل.الدولة

مستقلة:فروعثلاثةذاتحكومةعلىيخصالمتحدة

ويمثله،التشريعى2-الرئيسويمثله،التنفيذي-ا

المحكمةوتمثله،القضائي3-البرلمانأوالشيوخمجلس

العليا.

فصلنظريةعلىأمريكافيالرئاسىالنظاميعتمد

الرئيسبينالحكمسلطاتبموجبهاتنقسمالتيالسلطات

منعهوالسلطاتفصلمنوالهدف.والمحاكموالكونجرس

الفصلمنهالغرضوليسواحد،فرعفيالسلطةتركيز

تتداخل،المتحدةالولاياتوفي.الثلاثةالفروعبينالتام

سلطاتهابدمجالعلياوالمحكمةوالكونجرسالرئيسسلطة

إبرامالمتحدةالولاياتلرئيسويجوز.الأحيانمنكثيرفي

وموافقةلنصيحةيحتاجأنهإلاأخرىحكومةمعمعاهدة

كما.المعاهدةمفعوللسريانالأمريكيالشيوخمجلس

التيالتعييناتعلىالشيوخمجلسموافقةكذلكيجب

الاتحاديينوالقضاةبالسفراءيتعلقفيماالرئيسبهايقوم

.أخرىمعينةعلياومناصب

سلطةمنالحدفىبدورالرئيسيقوم،النظامهذاوفي

يأعلىالاعتراضفيحقهبممارسةالتشريعىالمجلس

منالطلبلهيجوزكما،الكونجرسيصدرهقانون

يبعثالتيالرسائلوتؤثر.جديدةقوانينإصدارالكونجرس

التشريعي.البرنامجشكلفىللكونجرسالرئيسبها

نشاطاتفىكبيرةبدرجةيؤثرالكونجرسنجدوبالمقابل

ولاالتنفيذيةالوزاراتمختلفلإدارةيحتاجالذيالرئيس

.الكونجرسبموافقةإلاعليهاالحصوليستطيع

لأنالرئاسيبالنظامالحكممنالنوعهذاويسمى

أسميارئيسااعتبارهولايمكن،واسعةسلطاتيملكالرئيس

عنومستقلةمنفصلةبصورةينتخبالرئيسأنكمافقط.

فرنسافيأيضاالرئاسيالنظامويوجد.التشريعىالجهاز

والفلبين.والمكسيك

الديمقراطيةالأقطارمعظمفي.البرلمانىالنظام

شبيهةحكمأنظمةهناكوالاسيويةوالإفريقيةالأوروبية

فىللنظاموخلافا.المتحدةالمملكةفىالحكمبنظام

بتوحيدالمتحدةالمملكةحكومةتقوم،المتحدةالولايات

الوزراء،رئيسويعد.والقضائيالتنفيذيجهازها

أنهمإلاالتنفيذيينالمسؤولينأكبرالوزراءمجلسوأعضاء

ويتحملونلسلطتهيخضعونالبرلمانفىأعضاءأيضا

البرلمانىبالحكمالبريطانيالنظامويعرف.أمامهالمسؤولية

أقطارمنكثيرفيتطبيقهوتمالوزراءمجلسحكمبأو

لكومنولث.ا
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الجهازيعمل،والبرلمانيالرئاسىالنظاممنكلوفي

القضائيةالهيئةسلطاتأنإلا،مستقلةبصورةالقضائي

الولاياتفيالعلياالمحاكموتستطيع.النظامينفيتختلف

عملدستوريةبعدمالقضايابعضفىالحكمالمتحدة

المتحدةالمملكةفىالمحاكمأنإلا،ال!ضنجرسأوالرئيس

.البرلمانعلىنفوذهاتفرضأنلاتستطيع

أ!دولةارئيسومنصبالحكومةرئيسمنصبيشغل

مايكون:عادة،لمانىأاالنظامفىمختلفانشخصان

أإأ!دوأ!ةارئاسةوتعهد،الحكومةرئيص!هوالوزراءرئيس

ب!صلتاالرئيسيضطلعالرئاسيةالأنظمةوفى.ملك

النظامبينالاخرىالرئيسيةالفروقاتومن.الوظيفتين

ينتخب.التنفيذيالرئيساختيارطريقةوالبرلمانيالرئاسي

مشوات،بخمسمحددةلمدةالمتحدةالولاياتفيالرئيس

حزبرئيسهوبريطانيافيالوزراءرئيمم!يكونبينما

البرلمانماداممنصبهفىويبقىالعموممجلسفىالأغلبية

خص!عنذلكيزيدألاعلى،سياستهتأييدفيمستمرا

ا!لملكةان!ر:.عامةانتخاباتإجراءبدونسنوات

حكومة.،المتحدة

أضمظيماافىالاختلافيؤدي.الأحزابأنظمة

قطارالأفىحزأبالأافىاختلافاتإلىالحكومي

الأقطارافىمتبغاالحزبيننظاميكونماوعادة.الديمقراطية

ذاتانتخابيطدوائرالمناطقونظام،الرئاسيةالنظمذات

التيالتعددلقاعدةوفقاالانتخاباتفييفوزواحدممثل

حتىالأصواتمنعددأكبرينالالذيالمرشحفوزتعنى

منأكثرغالبيةعلىالحصولفىمرشحأيينجحلملو

.الاصواتنصف

تعددنظاميمارسالديمقراطيةالأقطاربعضوفي

فرصةوهناك.كبيرينحزبينمنأكثروجودمعالأحزاب

التشريعيالمجلسفىبمقاعدللفوزالصغيرةللأحزابأكبر

فىوخاصةالأحزابتعددنظهامتمارسالتىالأقطارفي

ينتخبانتخابيةودوائرنيابىنظامفيهايوجدالتيالبلاد

ممثل.منأكثرمنها

قانونيسياسيحزبإلالايوجدالاقطار،بعضوفي

يتنافسعندما.جمئالمرشحينإليهينتميأنيجبواحد

قدمنصبعلىكبيرةأحزابعدةإلىينتمونمرشسحون

منغالبيةإحرازمنهاواحدحزبعلىأحيانايصعب

هذهوفي.الحكومةتشكيلمنتمكنهالمقاعدأوالأصوات

حكومةلتشكيلتتحدأنثلاثةأولحزبينيجوز،الحالة

التشريعىالمجلسمقاعدتقسم،النوعهذاوفي.ائتلافية

مشتركة.الحكممسؤوليةوتكونالأحزابعلىوالوزارات

داخلالتسويةتجري،الرئاسيةالأنظمةمعظموفي

،الانتخاباتقبلوالمناصبالخلافنقاطحولالأحزاب

التسويةهذهتتمبينما،عريضحاكمائتلافلتشكيل

ولكن.الانتخاباتبعدالبرلمانيةالنظمأغلبفيتحدث

أماممسؤولةالأحزابيجعل،السلطةحولالتنافس

الديمقراطية.النظمجميعفيالناخبين

سياسيةنظمبرزتالاستقلالالحد!ةالعالمدولوفى

اليساريةالتوجهاتفيهاامتزجتجديدنوعمن

الاستقلالمعاركفإبان،والشموليةأطيبراليةابالتوحهات

العربى،الوطنفىوالبريطانيالفرنسىالاستعمارضد

منمجموعةقادتوالإفريقيةالاسيويةأ!دزأ!اوبعفر

وغاناوغينياالجزائرفيكما،المثقفةيةا!س!االنخب

الاستقلالتحقيقوبعد.الاستعماريينضدالمسلحالكفاح

التيالمهمةوكانتالبلادقيادةالنخبهذهتسلمت

منالتخلصهىالاستقلالعلىحصولهاعشيةواجهتها

النهوضوتحقيق،وراءهالاستعمارخلفهاالتىالثقيلةالتركة

بتنفيذفوراوالبدء،والاجتماعيوالاقتصاديالسياسي

هذاوبسببالتطور.بعجلةواللحاقالشاملةالتنميةخطط

،البلدانهذهفيعسكريةسياسيةأنظمةتشكلت،الطموح

الدفةتسييرفىأحيائافيهمبالغواضحتأثيرأطدولةوحصان

هذهاحتكرتوقد.التنميةخططووضعالاقتصادية

ويطلقومؤيديها.لمجموعاتهاالسياسيالقرارسلطةالنخب

تخصيصا.الوطنيالحكممسمىأحيائاالأن!مةهذهعلى

حكمأيعلىالوطنيالحكممسمىيطلقعاموبوجه

أجنبية.ولي!ستوطنيةبأيدفيهاس!لطاتتكون

تاريخيةنبذة

تاريخويرجع،السنينآلافمنذالحكومةنظامعرف

وبعضها،السنينمئاتإلىاليومالموجودةالنظمبعض

العشرين.القرنفىمرةلأولظهرالاخر

وأالمجموعاتعندنجدهالحكومةأشكالأقدم.البداية

عائلاتعدةمنالمجموعاتتلكوتتكون.البدائيةالقبائل

وتحسم،القراراتوتتخذ.الأقلعلىواحدرئيسولها

حوالىومنذ.الخرافىوالمعتقدللعادةوفقاالنزاعات

القرىإنشاءفيالمجموعاتمختلفبدأتسنة،000.01

تلكفيقليلاكانالحكوميينالموظفينعددأنإلا

شخصهناكيكونأنالمحتملومن،القديمةالمجتمعات

هناكيكونوقد،الحاجةعنالفائضبالغذاءألاهتمامتولى

المغيرين.ضدالدفاعشؤونتولىشخص

تطورت.م،ق0035عامنحوفى.القديمةالعصور

دوراالمدينةحكومةوأدت،صغيرةمدنإلىالقرىبعض

.للناسالخدماتوتوفيرالمجموعةشؤونإدارةفىأكبر

دينيينرؤساءالقديمةالعصورحكاممنكثيروكان

منمستمدةسلطهمأنيعتقدونالناسكانلذلكأيفئا؟
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والحكاموالملوكالأباطرةظهر،المجتمعاتتطورومع.الإله

وأنشأوا،الحكمسلطةعلىواستولوا،الاخرينالدينيينغير

والشرطة.العسكريةبالقوةتنفيذهاتمقوانيئ

الإغريقبلادفيالديمقراطيةالحكوماتأولىانشئت

مستقلة)مدنا!لدن-الدولبحكوماتعرففيما

قبلالخامسالقرنفيالمباشمر(لسلطانهاخاضعةومناطق

السياسةعلماءركزالميلاد،قبلالرابعالقرنوفيالميلاد.

.القانونحكمفكرةعلىوارسطوكأفلاطونالإغريق

إلىتميلأثينافىنشأتالتيالإغريقيةالديمقراطيةكانت

النيابية،للديمقراطيةميلهامنأكثرالمبماشرةالديمقراطية

بصفةالعمل)ذكر(مواطنكلواجبمنكانحيث

جميعويقرر،القوانينيجيزالذيالمجلسفيدائمة

السلطةهوالمجلسهذاوكان.المهمةالحكومةسياسات

لاوالنساءالعبيدأنمنوبالرغم.المدينة-الدولةفىالعليا

الحكومةفيالمشاركيننجدأنناإلا؟التصويتيستطيعون

قديمةحضارةأيمنعدذاأكثرالإغريقيةالديمقراطياتفي

.أخرى

العالم،فيالرئيسيةالقوةالرومانيةالإمبراطوريةصارت

الميلاد.قبلالثالثالقرنفيالقرطاجيينهزمتأنبعد

منطقةعلىمركزيةسلطةفرضوامنأولالرومانوكان

علماءيعتقد.المحليةبالحكومةالاحتفاظمع،واسعة

منتمستمدالسياسيةاسملطةبأنالقدماءالرومانالسياسة

الروماني،الدولةرجل،شميشرونو!وقد.الشعبرضى

بموالحكوماتالأفرادجميعيطبقهالذيالطبيعيالقانون

كلعلىيجبطبيعيةحقوقايملكونالناسإنحيث

احترامها.حكومة

الرومانيةالإمبراطوريةسقوطبعد.الوسطىالعصور

إلىالبربريةالغزواتأدت،الميلاديالخامسالقرنفي

واختفت،ممالكعدةإلىالرومانيةالإمبراطوريةتقسيم

النظاموظهر،القويةوالمحليةالمركزيةالرومانيةالحكومات

.الميلاديالثامنالقرنفيالإقطاعي

السيدبينوعسكرياسياسياتنطماالإقطاعكان

الأرضمنقطعةبمنحاسميديقوموبموجبه،التابعوالمقطع

وخدماتعسكريةخدماتمقابلفيالتابعللمقطع

التابعينالمقطعينبينتنشأالتيالنزاعاتحسمويتم.أخرى

التابعين.المقطعينكلمنتتكونالتيالسيدمحكمةفى

استمرت،المحاكمتلكفينشأتالتيالعادأتمنوكثير

ظهورإلىأيضااسميدمحاكمأدت.اليومحتىالمحاكمفى

انو:.الحدشةوالبرلمانات،النيابيةوالمجالس،الملكمجالس

.ايرقطاع

علىكبيرأثرالكاثوليكيةالرومانيةللكنيسةكانلقد

فقد،الوسطىالقرونخلالأوروبافيالسياسيةالحياة

للقانونوفقاالحكومةالنصارىاللاهوتعلماءوصف

القانونبينالتنازعساعدوقد.الإنسانيوالقانونالإلهي

الحكومةأسسوضعفيالبشريةوالحكوماتالإلهى

الدستور.:انظر.الدستورية

بفترة،الإقطاعي،التابعينوالمقطعينالسادةنظاممر

بينما،الميلاديعشرالثالثالقرنأثناءفىملحوظةتدهور

أدتمستمر.ازديادفيوحكوماتهمالملوكسلطةصارت

أوروبافيالكبرىالقوميةالدولقيامإلىالتطورأتتلك

والدولة.الميلاديينعشروالخامسعشرالرابعالقرنينأثناء

وأتاريخاأومشتركةثقافةفيهاالنالريتقاسممنطقةالقومية

ملوكاستطاع.مستقلةحكومةذلكبجانبولهملغة،

أكثرحكمأشكالإنشاءالأخرىالقوميةالدولوحكام

المواطنين،لحمايةالوطنيةالجيوشنظمواكما،فعالية

وافق.أراضيهمفيالعدالةلتوفيروالقوانينالمحاكموأنشأوا

مقابلفيالضرائببدفعالملوكتأييدعلىالمدنسكان

ظهورإلىالتوراتتلكوأدت.الفاضلةوالحكومةالسلام

الحديثة.أوروبادول

والهندالصينفيالحكوماتكانت،الوقتذلكوفي

وكان.الأباطرةأوالملوكأيديفىالإفريقيةالبلادومعظم

تكنلمأنهإلا،النصحلهميسدونمستشارونللحكام

يحكمهاكانالتيالصينفيأما.ديمقرأطيةبرلماناتهناك

تنظميمامنظمةمدنيةخدمةهناككانتفقد،الأباطرة

جيدا.

،الميلاديعشرالثامنالقرنفي.الحديثةالعصور

حكوماتلهاقومية-دولآكثيرةأوروبيةأقطارأصبحت

الحكوماتأقدممنالإنجليزيالبرلمانويعد،قويةمركزية

وتطورالميلاديعشرالحاديالقرنقبلنشأفقد،القومية

الذينالدينرجالوكبارنبلاءمجلسمنالبرلمانهذا

ويساعد.الأوائلللملوكالنصمحتقديممهمتهمكانت

بسياسةالمتعلقةالأمورفيالقراراتاتخاذفيالملكالمجلس

بحلول،المجلسهذاوصار.القوانينوإصدارالحكومة

ممثلينيشملموسغابرلماناعشرالرابعالقرنمنتصف

وبنهاية.الدينورجالالنبلاءعنبعيذايجتمعونمنتخبين

السيطرةفرضالبرلماناستطاعالميلاديعشرالثامنالقرن

تقريبا.الملكعلىالكاملة

القرنبدايةفيالأمريكيةالمستعمراتحكومةتشبه

مستعمرةلكلكانفقدبريطانيا.حكومةعشرالثامن

نالتأنوبعد.مجلسينمنيتكونوبرلمان،حاكم

جمهوريةلتؤلفالمستعمراتتلكاتحدتأستقلالها،

القرنوبنهاية.الأمريكيةالمتحدةالولاياتهيجديدة

شسيوخمجلسالمتحدةللولاياتصار،الميلاديعشرالثامن

علىوينص،الأعلىالبلادقانونهوودستورنيابىومجلس
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دولفيالأمريكيالمثالتطبيقتموقد.رئاسيحكمنظام

دولةلكلكان،الميلاديعشرالتاسعالقرنوبنهاية.أخرى

د!شورهاتقريباالشماليةأمريكادولوكل،أوروبية

.الخاص

فىأ-العاألحاءفىتششرنماالديمقراطيةأنيلاحظ

وأ!الأنابليونإلىالحديثةأصشمواصيةاقيامويعزى.الوقتهذا

اصتاسعاأغرناأقلفئاستبدادئاحكمافرنساحكمالذي

أنظمةأوائلمنوأحدانابليونأنشألقد.الميلاديعشر

الصحافةعلىيسيطركانكما.الحديثةالسريةالشرطة

المطبوعاتعلىوالرقابةالدعايةواستعمل،الفرنسية

العصرفيالطغاةالحكامنجد.لسياساتهالتأييدليضمن

الألمانىهتلروأدولفالإيطاليموسولينيكبنيتوالحديث

الفاشيةتطبيقموسولينىبدأ.قسوةأكثروسائلاتخذواقد

أتىبينما،العشرينأغرنامنالعشرينياتفيإيطاليافى

اغرنامنالثلاثيياتفىألمانيافىالسلطةإلىبالنازيةهتلر

العشرين.

كومونسأسلاتيميةاالكلمةمنمستمدةشيوعيةكلمة

الملكيةفكرةتاريخيرجع.مشاعأومشتركتعنيوهي

لدىنجدلكننا،البشريالمجتمعبداياتإلىالمشاعة

فيشيوعيةأفكاراافلاطونالقديمالإغريقيالفيلسوف

فىالحاكمةالطبقةتشاركأناقترحفقد،الجمهوريةكتابه

كلفوقالدولةمصلحةوضعمعلث!ىء،كلملكية

المجموعاتمنعددهناكوكان.الشخصيةالرغبات

ما.بشكلالحماعيةالملكيةتمارسالأولىالنصرأنية

اغيلسوفانظرياتأساسعلىالحديثةالشيوعيةتقوم

كمارل؟،ماركسانطر:.ماركسكارلالألمانيالاجتماعي

الاتحادفيشيوعيةحكومةأولانشئتوقد.الشيوعية

.ام719عاماسموفييتي

الاشتراكيةأوالاشتراكيةالأحزابقامتلقد

الأقطار،منكثيرفيالحكوماتبإنشاءالديمقراطية

عامىبينالفترةفىالبريطانىالعمالحزبكحكومة

التىوالاسيويةالإفريقيةالأقطارأما.م5191و4591

لاعتقادهانتيجةذلككانفقد،الشيوعيةالنظرياتطبقت

الاجتماعيةالعدالةلتحقيقالسبلأفضلهيالاشتراكيةبأن

لشعوبها.الاقتصاديةوالكفاية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

أيصا.الطرفطر.!كلالحاصهالمقالةفيبمالحكومةالحاصالحزءانظر:

التالية:والمقالاتالمحليةالحكومة

للحكوماتالوطنيةالأنظمة

المتحدةالمملكةحكومةحصدا،حكومةأ!شراليا،

حكومة،لهمداحكومة،ياليرماح!صمة،النديرأ

مةحكو،لفلب!ا

والكتابالسياسةفلاسفة

كارل،ماركصتوماس،لينأرسطو

نيقولو،مكيافلليدوإليكستوكوليل،أفلاطود

مونتسكيوستوما،حيفرسودتومايساغدا،يىلأحصا

جون،ميلتونكحاحانرقسو،دريدريك،غلرإ

توماسهوبر،نسيسكوفراسواريز،حوريصليير،دهردلرا

حون،لوكحورحيلوهـلليحا

أصتيولتقفا

الحكوماتأنواع

الطغيانالأقليةحكمالأرمشقراطية

لماشيةاالانتقاليةا!صمةادلاستبدا

لملكيةاتوريةكتالداطيةلبيروقراا

الازيةالسوليسيةالدولةالتسلط

الاتحاديالنظهامالديمقراطيةالثيوقراطية

التيوعيةالحمهورية

الشاسيونوالقادةالحكام

الملكنائبالسلطهالىالإمراصورا

لأولالوزيرااحسششارالأميرا

العردقعلىالوصىالملكراحا

الملكهالرئيس

الرئيسدائ!الوزراءرئيس

التشريعيةالمجالس

الشيوحمجلصالرلمان

التشريعيةالهيئةالدوما

السعوديةفيالشورىلظمامالأمريكىانجرسال!ص

القفائىالظام

المحكمةأغاصىا

أغالودا

الحقوقبيالى

الحرية

التعبيرحرية

الدييةالحرية

الصحافةحرية

لإقليما

الانتدابتحتإتليم

للإمبراطوريةا

مةاةا

ا،واررا

لتاجا

بلحود

الروماليةالحزيمة

ال!-الخاتم

المدنيةالحقوق

إعلان،الإنسانحقوق

المدنيةالحقوق

لةالرقا

اللإحضارقانون

السياسيةالوحدات

ينةالمد-ولةالد

لكومولثا

لمحميةا

لمحوطةا

راتلشعاوالرموزا

الحتم

لرمرا

رهرة،لسوسىا

المعقو!الصليب

المستعمرة

المقاطعة

الدوليةالوصايةمنطقة

لصولحانا

لعلما

سامالعم
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علةذاتأخرىمقالات

الدوليةالعلاقاتالتورةالسياسيةالأحزاب

السياسيةالعلومالجيوبوليتيكاالاستعمار

الفلسفةالعرقيالحكمالاشتراكية

الفوضويةبريطانيافيالوطىالحكمألامبريالية

القوميةالعالميةالحكومةالانتخاب

الليبراليةالدستورلانقلابا

السياسىالمجلسالراديكاليةأومبادسمان

المحافظةالسيادةالمصلحةتعارض

الموضوعصرعنا

لحكومةاصرعنا-ا

القضائىالاختصاص-دالسلوكتنطماقواعد-أ

نودالقاتنفيذهـ-السيادة-ب

لشرعيةا-ج

الحكومةمجالات-2

الفوضوية-أ

لشموليةا-ب

يةاضعددا-خ

يحكمالذيمنى-3

أرسطومقولات-أ

يمقراطيةلدا-ب

لشيوعيةا-ج

الدستوريةالحكومة-4

الدستور-أ

اغرداحقوق-!

الحكمأنظمة-5

المركزيالنظام-أ

الفيدراليالاتحاديأسظاما-ب

وظيفتهاتأديةفيالحكومة-6

المحليةوالحكوماتالأقاليمحكومات-أ

الح!ضميةلوزاراتا-ب

الحكومةتنظيم-7

الرئاسيةالحكومة

البرلمانيالسظام-ب

الأحزا!اأنظمة-ج

تاريخيةنبذة-8

الخاصة؟الحكومةما-

؟الائتلافحكومةما-

البرلمانية؟والحكومةالرئاسيةالحكومةبينالرئيسيةالفروتما-

الفيدرالي؟النظامعنالمركزيالنظاميختلف!كيف-

؟الحقوقوثيقةتحققهالذيالغرضما-

؟السلطاتفصليعنىماذا-

أثناءالأحيانمنكثيرفىتكونالائتثالدةالحكومة

أيضاوتسمىاخر.اضطرابأوأخرىثورةبعدأو

بسببعادةالمؤقتةالحكوماتوتنشأ.ا!لؤقتةالحكومة

منهاوالغرضالمسابق،الدستوريللنظامرفضأوانهيار،

.أخرىدستوريةحكومةلقيامالتمهيدهو

منمجموعةالرومانىالتاريخفيتعنىاثول!حكو!

فيوكان.الحكممقاليدعلىيسيطرونكانوارجالثلاثة

عامالأولىكونت.النوعهذامنحكومتانرومامدينة

العظيم،وبومبيقيصر،يوليوستشملوكانت.مق06

فتم،الثانيةالحكومةأما.كراسوسليسينيوسوماركوس

وكاسيوسبروتسقامأنبعدوذلك.مق43عامتكوينها

أوكتافيانأعضاؤهاكانقيصر.يوليوسباغتيال

أنطونى.وماركليبيديوسوماركوس)أوغسطس(

الرومانيةالجمهوريةحكومةشكلذلكبعداختفىثم

الحكومتانوانتهت.الثلاثةحكوماتبقيتبينماتقريبا

وهزم.المجموعةأعضاءأحدسيادةلتحديدأهليةبحرب

أوكتافيانواستطاعالأولىالحربفيالعظيمبومبيقيصر

بعدهااصبحالتيالثانيةالحربفيأنطونيماركسحق

أوغسطس.الأمبراطور

ركوسما،سوسكرا،يوليوس،قيصر:أيضانظرا

العظيم.بومبى؟مارك،أنطونيبمليسينيوس

بعضيعتقدالحكوماتمننوعالعالميةالحكومة

إقرارشأنهمنواحدةعالميةكسلطةوجودهاأنالنالر

ويود.أجمعالعالمفيوالنظامالقانونوصيانةالعدالة

الدوليةالقراراتاتخاذتتولىعالميةحكومةتوجدأنهؤلاء

حكوماتتقوموالتىالأفراد،ورفاهيةبأمنيتعلقفيما

العالميةالحكومةهذهتحقيقويمكن.الانباتخاذهامستقلة

البلادبغزوهمالقدماءالرومانفعلكماالغزوخلالمن

الحكومةفكرةمؤيديولكن.المتوسطبالبحرألمحيطة

الإقناعخلالمنتحقيقهاضرورةفيأيضايفكرونالعالمية

.والاتفاق

أمرالحربأنعالميةحكومةقيامفكرةأنصحاريعتقد

يشيرونوهم.مستقلةحكوماتهناكمادامتحتمي

البشريالجنسلبقاءتهديداأصبحتقدالحربأنإلى

العالميةالحكومةتخولأنيجبالدولأنويرون،بأسره

.والسلامالحربحولالنهائيةالقراراتاتخاذحق

الحكومةلإنشاءالمطروحةالمشروعاتبعضوتستشرف

الفرعيةالتقسيماتإطارهفيتستمرفيدرالئانظاماالعالمية

بعضأداءفيحالئا(الدول)حكوماتالعالمفي

العالميةالحكومةفكرةدعاةومعظم.الحكوميةالوظائف

وتحولهاالدوليةالمنظماتتطورانتظارفكرةيرفضون

التغييرإحداثيؤيدونوهم.عالميةحكومةإلىببطء

أيضا.فوريةوبصورةسلميا
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)الحكومةالاتحاديالنظامانظر:.الفيدراليةالحكومة

(.الاتحادية

الانتقالية.الحكومةان!:.المؤقتةالحكومة

التيالحكومةعدىعادةيطلة!اسمالمحليةالحكومة

هذهوتشمل.إقليمأوولايةأودولةمنأصغرمنطقةتحكم

.والقرىالصغيرةوالبلدانوالمدنالمقاطعاتالمناطق

بإحدىالمحليةالحكومةفيمجموعةكلوتضطلع

بتوفيروتقوممواطنيها،مصالحلتحقيقالمهمةالمسؤوليات

بوساطةالمحليةالحكوماتمعظموتدار.لهممعينةخدمات

لبعضالحكوماتهذهتتمتعكما،انتخابهميتممسؤولين

الأساسيةاألمهاموتختلف.الضرائ!لفرضالصلاحيات

ماغالباأنهاإلا،أخرىإلىدولةمنالمحليةللحكومة

البناء،معاييروتنظيموصيانتها،الطرقبناءتتضمن

المحلية،الترفيهووسائل،القمامةوجمع،العامةوالصحة

بعضفىالمحليةالحكوماتوتتولى.العامةالحدائقمثل

والتعليمالاجتماعيةالخدماتمسؤوليةأيضاالدول

والشرطة.

المحليةمةأطحكلالممنوحةأسملطةحدودوتتفاوت

السلطاتتحونتفقد.أخرىإلىدولةمنواستقلاليتها

صاربحيت،ثزيةأطلامراإلىالدولبعضفيالحكومية

المحلى،المستوىعلىيتحذالمهمةالقراراتمنالعديد

الحكومةيدفىأخرىدولفيالسلطةتت!ركزبينما

وأ،اتحاديحكملنظامإماالدولوتخفئمعظم.الرئيسية

.مركزيحكمنظام

النظمفىالحكوميةاسملطهاتتوزع.الاتحاديةالنظم

وحكوماتالمركزيةالرئيسيةالحكومةب!تألاتحادية

السلطاتهذهعلىغالباالشصويتم،الأقاليمأوالولايات

المركزيةللحكوماتأنمنالرغموعلىدستور.في

تخولقدأنهاإلا،المحليةالحكوماتعلىالقانونيةالسيوة

تطبهتالتىالدولومن.المحليةللوحداتالسلطاتبعض

أ!أ،يات:اوسويسراوحضداأسترالياالاتحاديالحكمنظام

فيالمحليةالحكوماتتتمتعماوعادة.الامريكيةالمتحدة

يتاحالذيالقدريفوقالسلطةمنبقدرالاتحاديةالنظمظل

المركزية.النظمظلفىلها

فيالرئيسيةالسلطاتمعظمتكون.المركزيةالنظم

وتخضع.المركزيةالحكومةيدفيالمركزيةالنظم

لسيطرةوالأقاليمالولاياتوحكوماتالمحليةالحكومات

تمنحهاالتيالسلطاتسوىتمارسفلا؟المركزيةالحكومة

بريطانياالمركزيالحكمنظامتطهبقالتيالدولومنإياها.

الدولهذهفىالمحليةالمناطقوتمارسوالسويد.والنرويج

سميطرةتخضعكانتوإن،الذاتيالحكممنكبيراقدرا

لفرضواسسعةبسلطاتايضاوتتمتع.المركزيةالحكومة

والإسكانالتعليملتوفيركبيرةوصلاحياتالضرائب

.والمواصلات

أيضماتطقالتي-فرنسافيالمركزيةالحكومةوتمارس

وحداتعلىودقيقةصارمةرقابة-المركزيالحكمنظام

المنتخبةالمحليةالمجالعرفإن،ذلكومع.المح!يةالحكومطت

أنعقادهابمجردتكتسبهاالتيأصلاحياتاببعضتتمتع

المركزية.الحكومةقبلمنمعينمنتدبمديرإشرادتتحت

اللاتينيةأمريكادولمنصغيرشعددإيطالياتزالالأ

المحلية.الحكوماتعلىللإشرافأ!نتدبينابالديريرتستع!ت

المحلية،الحكومةإجراءاتيرشضأناشتدب:أطمدير

وينتخب(.النقض)حقأغيتواحقذأ!فىمستخدما

ويقوم.وإيطاليافرنسافىالمحليةالمجالسأعضاءالشعب

أعضائه،بينمنالعمدةباختيارفرنسافيالمحلىالمجلس

الشعببوساطةإيطاليافىالعمدةانتخابشمابينما

.مباشرة

النظامحكوماتهاتطبقالتيالدولمنأستراليا.

فيها،ألاتحاديالشعبمجلسإلىفبالإضافة.الاتحادي

القوانينسنتتولىبالولاياتشعبيةمجالسستةتوجد

مناطقاليابأتوتوجدالتعليما.مثلمور،الأببعضالحاصة

تسمحلابدرجةمنخفضةسكانية!صثافةداتشاصعة

فكتورياتنقسمحينفىفيها،محليةحكوماتبت!صين

فيالاكبرأسمكانيةالكثافةذاتوالمناطقوتعمئمانيا

جميعوتسمى.محليحكممناطقإلىالأخرىالولايات

.بلدياتتسمانيافيالمحليالحكممناطق

إلىتنقسمفهي،القارةمنالرئيسيالجزءولاياتأما

.وبلدياتوبلداتحضريةومدنريفيةمقاطعاتأومناطق

الحضريةالمدنفىالمحلىالحكممناطقتقسيمنمطويعتمد

منالماليةالمواردوعلى،جانبمنالسكاننوعيةعلى

تخضعالتيالوحيدةالمدينةبرزبينمدينةوتعدآخر.جانب

مجلسهي،واحدةلسلطةبأكملهاالعاصمةمنطقةفيها

عددإلىفتنقسم،الأخرىالولاياتعواصماأما.المدينة

منهاالعديدعلىيطلق،المحليالحكموحداتمنكبير

.المدناسم

فيالمتخصصةالهيئاتمنمختلفةأنواعوهناك

ككل.العاصمةمنطقةعلىسلطاتهاتمارس،معينةأغراض

والمجاريالنقلمثلبأمور،الهيئاتهذهوتختص

الشامل.العمرانيوالتخطيط

الحكممناطقمن005حواليبهايوجدنيوزيلندا.

المجلسانهماهناكالمحليةالسلطاتوأكبر.المحلي

من02حوالىيوجدكما.وولنجتونلأوكلاندالإقليميان
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منيعينونولكنأعضاؤها،ينتخبلاالتيالمتحدةالمجالس

المتحدةالمجالسسلطاتوتشمل.الإقليميةاالسلطاتقبل

كاملوولنجتونلأوكلاندالإقليميينوالمجلسينالعشرين

باريرجريتجزيرةمقاطعةعدافيمانيوزيلندا،أنحاء

.تشاتامجزرومقاطعة

بسببألمحليةالسلطاتعددفىتغيراتحدثتوقد

مجا!السلطاتهذهوتشمل.التنظيمإعادةعمليات

ومجالسالبلدياتومجالسالمدنومجالسالأقاليم

وتوجد.والمقاطعاتألمجتمعاتومجالس،المقاطعات

،محددةخدماتعنمسؤولةهيئاتذأكإلى،لإضافة

ويتم.الكهربائيةالطاقةوهيئةالمستشفياتهيئةمثل

.سنواتثلاثكلمرةبنيوزيلنداالمحليةالسلطاتانتخاب

خاضعةأقاليموتسعةولاية23إلىتنقسم.الهند

وزراء،ورئيس،حاكمولايةولكل.القوميةللحكومة

التشريعيةالهيئةأعضاءمعظمانتخابيتم.تشريعيةوهيئة

منآخرعددبتعيينالحاكميقومبينما،أصشعباقبلمن

تعينهممسؤولونفيحكمها،التسعةالأقاليمأماالأعضاء.

الاتحادية.الحكومة

الأساسيةالوحدةالقريةمجلسأوالبانشاياتويعتبر

السنكبارمنمجموعةوهوالهند.فيالمحليةللحكومة

الحكوماتوتدارسكانها.منالبالغونينتخبها،بالقرية

مجالسمنأنماطخلالمنالدولمنالعديدفيالمحلية

بالهند.الموجودةتلكتشبهالقرى

عليهايسيطر.البريطانيةالجزرفيالمحليةالحكومة

يتقاضونلامنتخبونمجلسأعضاءالأولىبالدرجة

رواتب،يتقاضونالذينالمسؤولونويتخذ.أجورا

المجلس،أعضاءيتخذهاالتيالقرأراتعلىبناءإجراءاتهم

القوميةالحكوماتوسياساتقوانينتعكس!قراراتوهي

أيرلندا.جمهوريةأولبريطانيا

متل،مجالاتفيبالمسؤوليةالقوميةالحكومةوتضطلع

المحليةالسلطاتتمارسبينما.والدفاعأسدخلاضرائب

مثل،الأخرىألمجالاتبعضفىواسعةصلاحيات

والترويحالعامةوالصحةوالإسكانوالتعليمالإعلان

والتخطجطالمدنتخطيطمنجوانبوعدةوالطرق

.القطري

المباشرةالاحتياجاتبتلبيةالمحليةالسلطاتدورويتعلق

لها.التابعةالمناطقحدوددأخل

المستعمراتفىأقيمتالمفوضةالحكو!

سكانهاحصولعندونيوزيلنداأستراليامثلالبريطانية

الحكومةتدخلدونأنفسهمحكمفيحقهمعلى

بإقامةيقضيقراراالبريطانىالبرلمانأقرفقد.البريطانية

حصلتوقد.أم852عامنيوزيلندافيمحليةحكومات

هذاعلىوفكتورياويلز،ساوثنيومقاطعةمنكل

وأسترالياتسمانيامنوكلام،855عامالتفويض

وأمشرالياأم985عاموكوينزلاند،ام856الجنوبية

.أم098عامالغربية

المحلية.الحكومةانظر:.المقاطعةحكومة

خويدد،ابنانظر:حويلد.بنحرامبنحكيم

حارتة.بنزيد،حكيم

-ا898هـ،أ804-أ31)6توفيق،الحكيم

روادمنورائدمصريكاتبالحكيمتوفيقثع(.أ879

الحقيقيوالمؤسس!،والمسرحيالقصصىالادبيالفكر

لأسرةولد.العشرينالقرنفيالذهنيالتجريديللمسرح

أثرياءمنيعدمصريفوالده،المتوسطةالطبقةمن

نظرةولاتحملبأصولها،معتزةتركيةوأمه،الفلاحين

وهذابها،يحيطكانالذيالفلاحيللوسطإيجابية

مماالعالمهذاعنابنهاعز!السبلبشتىتحاولماجعلها

نزعته-لاحفا-لديهولد

نحوالانطواءإلىالمشهورة

جعلهالذيالأمر،الذات

صورتكويننحويجنح

تميلذهنيةوأفكاروخيالات

المثالية.إلى

فيبالمدرسةالتحق

عاصمةدمنهورمدينة

فىوهو،البحيرةمحافظة

ا-.وكانت،عمرهمنالسابعة

لحكيمتودي!التيالخطواتأولىهذه

معهوالتواصلالخارجيالوأقعبعالمالاحتكاكإلىاضطرته

أرسله.قصصهمنالعديدفى-لاحقا-استلهامهومحاولة

،الثانويتعليمهليتمالقاهرةإلىالابتدائيةالمرحلةبعدأبوه

وفنوالموسيقىالأدبنحوميولهبدأتالقاهرةوفى

،عمرهمنالعشرينياتوفيتدريجيا.وتتبلورتظهرالمسرح

المرأةمثلالوطنىالحسذاتمسرحياتهأولىكتب

وعلى،البريطانيالمستعمرعنالثقيلوالف!يفالجديدة

الطابعذاتالشعريةالقصائدبعضأيضاوكتببابا،

عاممصرثورةخلالوخصوصاالحماسىالوطنى

.أم919

إلىأبوهأرسله،ام429عامالحقوقإجازةنيلهوبعد

شغلولكنه.المجالهذافيالعليادراساتهلإتمامباريس
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المسارحبينوقتهفقضى،لباريسوالثقافىالفنيبالجونفسه

أشهربأعمالالمترعةوالحدائقالأدبيةوالمقاهيوالمتاحف

فروعهابكلالفنونإلىالقويةميولهلإشباعالنحاتين

فىالعلياالإجازةينالأندونمصرإلىعادثموأشكالها.

فىالفنيةالتجربةصقلتهاقدكانتموهبتهولكن،الحقوق

أعمالهأحدفىالعمرزهرةسماهاالتىالباريسيةالمرحلة

.العنوانبهذأ

أحدليصبحوالروأيةالمسرحمجالىفيالتأليفبدأ

صدوربعدوخصوصا،المجالينهذينفىالكبارالرواد

نائبيوميات؟الشرقمنعصفورمثلالقصصيةأعماله

أهلاهسرحيةأسهأعماومن.الروحعودةبمالأرياففي

السلطان؟الحكممشكلةأوبراكسازادبمشهر،الكهف

وغيرها.بيجماليونبمأوديبالحائر،

والتصوفالفلسفةبينالفكريةأعمالهوتتوزع

البرجمنلي،قالحماريالفكر؟شمستحتوأشهرها

وغيرهااللهأرني؟الشيطانعهد؟الوعيعودةبمالعاجي

بعضتطبعالتىالواقعيةالنزعةمنالرغموعلىكثير.

الأفكارعالمإلىتتجهكتاباتهجلأنإلا،القصصيةأعماله

لماانشرعىبالأ:هو.المجردةالفلسفيةوالقضاياوالمثل

أشهررمنأجه.إينسبأسدياالذهنمسرحيسمى

تسميةالمسرحكطاكتسىالذي،المجالهذافىمسرحياته

.الشجرةطالعمسرحية،اللامعقول

معظمإلىوالمسرحيةالقصصيةأعمالهترجمت

الأدبفيمتعددةدراساتعنهصدرتكما.الحيةاللغات

الغربجامعاتمنكثيروتدرس.العالميةوالادابالعربي

مقرراتهافىوالمسرحيةالقصصيةأعمالهالمتحدةوالولايات

الأدبية.

ا!ساسي(؟)المحثالبحثانظر:.المشكلات!

لي.إدوارد،ثورندايكالتدري!(بم)طرة!والتعليمالتربية

الأرتباطأ!ثيقةاالفيروساتمنمجموعةاسمالحلأ

هذهأنواعوأكثر.عديدةأمراضاتسببوالتيبينها،فيما

النطاقي،والحلأ،البسيطالحلأ-شيوغاالأمراض

علىبثورينئكنهاالأمراضوتلك.الكاذبوالجدري

منأخرىأنواعوهناك.الخاطيالغشاءوعلىالجلد

خلقية.وعيوبمعديةأمراضعنهاتنتجالحلأفيروسات

تسببقدالحلأمنمعينةأنواغاأنالعلماءبعضويعتقد

.السرطانأنواعبعض

الأولالنوع،البسيطالحلأفيروساتمننوعانوهناك

تقرحاتعامبشكلعليهايطلق-صغيرةبثورعنهينتج

وأالفمعلىعادةوتظهر-الحمىبثورأوالبرد،نزلات

العين،عدوىأيضاالأولالنوعويسبب.منهبالقرب

التهابمنأخرىوحالاتالحلئيالقرنيةالتهابالمسمى

)القوبا4التناسلىالحلأ،الثانىالنوعويسبب.الدماغ

علىمؤلمةقروحعنهينتج،تناسلىمرضوهو(،التناسلية

الأمرافىانظر:،التفاصيلمنلمزيد.التناسلأعضاء

الأحيانبعضفيأيضئاالثانىالنوعويسبب.الجنسية

الشوكيالحبلأغطية)التهابالسحائيالالتهاب

.(لدماغوا

غالبا،البسيطالحلأفيروسعنالناتجةالقرحةتجف

)موجوذادفينايظلالفيروسولكن.أسبوعينبعدوتختفى

الأعراضتتكرروقد.العصبيةالخلايافىلظ(غيرولكن

علىويطلق.العاطفيأو،البدنىالإجهادأثناء،الرضية

التنشيط.اسماضالأعررجوع

النطاقي،الحماقيسمىالذيالحلأ،فيروسويسبب

والجدري.الكاذبوالجدري،النطاقيالحلأمنكلا

يصيببينما.الطفولةأمراضمنمرضغالبا،الكاذب

الخمسين.فوقالناسالنطاقىالحلأ

بار،-إبشتاينفيروسالأخرىالحلأفيروساتومن

بار-إبشتاينفيروسويسببللخلايا،المضخمالفيروس

يحدثمرضوهو،الوحيداتكثرةحالاتمنالكثير

بار-إبشتاينفيروسويرتبط.أبالغينالصغارأساسا

والسرطانةبيركيتلمفوممنها،معينةسرطانيةبحالات

للخلايا،المضخمالفيروسيسببأنويمكن.الخيشومية

والتخلف،الصممذلكفىبما،حادةخلقيةعيوبا

منحالاتبعضالفيروسهذايسببقد.كذلكالعقلي

.أخرىوأمراضالوحيداتكثرة

البرد.نزلاتتقرحبمالكاذبالجدري:أيضاانظر

الأدبانمعاملأصحابمعظميستخدمهجهازالحلاية

الجهازيساعد.اليدويالحلبمنبدلأالأبقارحلبفى

للحلب،اللازمةالبشريةالعمالةبتقليلالت!طفةخفضعلى

الحليب.نظافةعلىيحافظكما

الشكلأنبوبيةأقداحمنعددمنالجهازساكف

كليتألف.الخراطيممنومجموعة،لوابضتسمى

هذهتقبض.بالمطاطمبطنمعدنىغلافمنقدح

ضرععلىالداخليةالغرفالمسماةالمطاطيةالبطانات

.قدحكلفيالموجودالهوائيالفراغبوساطةالبقرة

الغرفةوالغلافالبطانةبينالموجودالفراغهذاويشكل

للقد!.الخارجية

الضغطتغييرخلالمنالحلبعمليةالنوابضتنظم

.الضرعمنالحليبشفطفيتم،الخارجيةالغرفةعلىالواقع

ثم،الحلبمرحلةأثناءالهواءتفريغالنوابفعلىوتعمل
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ويقوم.التدليكأوالراحهمرحلةفىطبيعياضغطاتحدث

يقومالتيالرضاعةعمليةيشبهالذيالمتناوبالضغطهذا

وبعد.سلامتهعلىللحفاظضرعكلبتدليكالوليد،بها

المتصلةالخراطيمخلالالحليبيتدفق،الضرعشفط

أنابيب.خطأوحاوياتفيليصببالأقدا!

الحلبالةبولدوينأناالأمريكيةالمزارعةاخترعت

كارلالسويديالمهندسأنغيرأم878فيبالشفط

تمناجحةآلةأولطورالذيهولافا!ديجوستاف

.ام!18فىالتجاريالمستوىعلىالأسواقفىتدأولها

وأويحلقالشعر،يصففأويقصالذيهوا!صقي

بعمليقومونالحلاقونكان،الماضىفى.اللحيةيهذب

بمرسومإنجلترافيالمهنتينبينالفصلتموقد.الجراح

الحلاقينقياممنعالمرسومهذا.ام054عامصدر

عدافيماجراحيةعمليةأيعملمنبالجراحةالقائمين

الجراحينقيامالقرارمنعوكذلك.السنخلعأوالفصد

عامحتىساريابقيالقانونهذا.الحلاقةمهنةبمزاولة

.أم745

واسبعنطاقعلىمحفوظاالحلاقةمهنةشعاريزاللا

حمراءأشرطةحولهتلتفعمودشكلفىوهوأوروبافى

الذيالرباطتمثلالأشرطةهذه.حلزونىبشكلوبيضاء

الفصد.المريفبعدعلىالحلاقيلفهكان

بينموسىعلىعثرفقد،قديمةمهنةالحلاقةومهنة

جنودهيأمرالأكبرالإسكندروكان.البرونزيالعصربقايا

إمساكمنالأعدأءيتمكنلابحيث،بانتظاميحلقواأن

والشعر.الوجهلتجميلمعداتالمصريونوطور.لحاهم

للمناقشةأماكنوأثينارومافيالحلاقينمحلاتوكانت

فيجاروالحلاقمنروسينىجعلوقد.الإشاعاتونشر

إشبيلية.حلاقمسرحيتهفيمتميزةشمخصية

الموسى.الشعر،تزسش:أيضاانظر

(.العقل)عصرالأدب،الفرنسىأنظر:.إشبيلية!حلاق

الشعر.تزيينان!:.الحلاقة

عددبلغسوريا.فىالكبرىالمدنإحدى!حلب

منوأكثرأم879عامفينسمة22161).00سكانها

معوتضم.العشرينالقرنتسعينياتفينسمةمليون51.

عامتقديراتح!سبنسمة3442..000محافظتها

كثافةسع2كمأ78961المحافظةومساحة.ام889

إداريةمناطقسبعحلبوتتبع2./كمنسمة451قدرها

وجبلالعربوعينومنبجوالبابوإعزازعفرينهى

فيهكتارا025المدينةمساحةوكانت.وجرابلسسمعان

ما639عامهكتاراأ،771وبلغت،العثمانيالعهدأوائل

هكتار.000.2منأكثروحاليا

الألففيالأكاديةوالدولةإيبلادولةحلبعاصرت

أنهيذكرنارامسالأكاديالملكلأنالميلاد،قبلالثالث

..مق0452عامحلبفتح

قدومإثرعلىحلبفىيمحاضمملكةوظهرت

قبلالثالثالألفمنتصففيالعربجزيرةمنالعموريين

ملكحمورايلنجدةياريمليمملكهاهبوقدالميلاد،

رمسيسذكرها.والمصريونالحيثيونحكمهاثم،بابل

فيحلربو.سقطتباسمالكرنكأعمدةنقولقفيالثافط

وفتحهاالميلاد،قبلالأولالألفمطلعفيالاراميينأيدي

خلفائهإلىأمرهاالثم.مق333عامالأكبرالإسكندر

بيرهة.ودعيتالسلوقيين

البيزنطيونوأعقبهم،.مق46عامالرومانعليهاسيطر

الجراحبنعامرعبيدةأبوالقائدانمنهمانترعهاأنإلى

الحاميةالممتسلامبعدم،637أهـ،6عامالوليدبنوخالد

دورالعباسيالعمسرفيحلبأدتقلعتها.فيالرومية

وقد،الميلاديالعاشرالقرنفىحمدانبنيلامراءالعاصمة

الدولة،سيفعصرفيالبيزنطيفوكاسنقفوراجتاحها

عامتيمورلنكعليهااستولى.المحليبيونحاصرهاكما

لدارام516عامسليمالسلطانوضمهاام،004

مأ819عامالحلفاءدخلهاأنإلىالعثمانيةالخلافة

وشهدتأم،429عامحتىالفرنسيللانتدابوخضعت

7ررئمو--؟
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علىالعاصمةتنازعوكانتالاستقلالبعدمذهلااتساعا

البلاد.فىالاقتصاديةالزعامة

.أم469لعامتاريخهايعودجامعةحلبتضم

إليهاأضيفتثمالهندسةكليةالأولىنواتهاوكانت

معاهدستةعنفضلأ،أخرىكلياتسبعتدريجيا

مركزانحلبفىيوجد.للتمريضومدرسةمتوسطة

تضارعقديمةآثاريةمجموعةيضمومتحفثقافيان

عامحلبمتحفتأسسوقددمشقمتحفمحتويات

مصانعهانعددأنفيكفىالصناعىالميدانفىأما.أم039

:2912،أطنسيحمصانع60272:التخصصححسب

اخذائية،اأطموادمصنغا858،الهندسيةللصناعاتمصنعا

الكيميائية.للصناعاتمنشأة635

الأبيضاال!طسىبالحجرمشيدةالمدينةأبنيةكانتولما

المسقوفةالقديمةالمدينةأسواقوتمتدبالشهباء،دعيت

كم.أ2مسافةعلىحجريةبأروقة

بينبريةمواصلاتملتقى،ولازالت،حلبوكانت

أضؤديأهلهامما،الأوسطالشرقأقطاروسائرالأناضول

الأصعدةمختلصعلىالأولالطرازمناقتصاديادورا

وتحارية.وصناعيةزراعيةمنالاقتصادية

سوريا.:أيضاان!

)الحدة(.العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الحلية

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الئجميةالحلبة

السجمية(.)الحلبة

البلادفيالبريالنباتانظر:الفردسي.الحلبوب

الثرنسي(.)الحدبوبالعربية

الحلبي.سليمانانظر:.الحلبى

الحلبي.القطبانظر:.القطب،الحلبي

القواقع.مننوعوهورخوبحريحيوانالحلزون

بعضول!شأجسامها.خارجبصدفةالقواقعمعظماوتتمتع

وأالج!دفوق،مسطحةصغيرةبصدفةتتمتعالحلزونات

.الإطلاقعلىأصدافأ!هليسمعظمهاأنإلا،تحته

معالاستشعارقرونمنبزوجينالبريةالحلزوناتوتتمتع

الحلزونويعتبر.الأطولالقرنطرفعلىالعيونوجود

لأكلنه!ةشهيةلهالأنمؤذيةحشرةالكبيرالرمادي

سم.أ0طولهاويبلغالنباتات

القوقع.:أيضانظرا

.الكتيريا()تركي!لبكتيرياا:نظرا.لحلزوئيةا

تفررهارقيقةلزحةمادةعلىا،نرلاقلاتتحركأغواقعاص!سخالحلزون

حسمها.ص!

المجر-النمسابينأبرمتدفاعيةا!اشةاثتيالحلف

الحربحتىام882عاممناستمرتوقدوإيطالياوألمانيا

مساعدةعلىالثلاثالدولاتفقتوقد.الأولىالعالمية

نأكماأكثر.أوعظمييندولتينهجومأ!ةحافىبعضها

فيإيطاليامساعدةعلىأيضاوافقتاقدوألمانياالمجر-النمسا

ألمانيامساعدةعلىإيطالياووافقت.الفرنسيالهجومحالة

هذابتجديدالثلاثالدولوقامتفرنسا.هاحمتهاإذا

.أم219عامآخرهاكانمراتعدةافأضحاا

العالميةالحرببمأوتوفون،بسمارك:أيضاانفر

لأولى.ا

السياتو.ان!:آسيا.شرقجنوبحلف

قيادةبمقتضاهاتتوفرمعاهدةالأطلسيشمالحلف

غربيةدولة61عنالمشتركللدفاعموحدةعسكرية

عامالحلفهذاتأسيستمالناتو.حلفأيضاويسمى

شمالمعاهدةبموجبالمتحالفةالدولبوساطةأم949

دولة16عنالمشتركدفاعهابأعباءنهضتالتيالأطلسي

أيأوالسوفييتىالاتحادمنمحتملهجومأيضدغربية

ضدمسلحهجومأيأنعلىالمعاهدةوتنصآخر.معتد

أمريكاأوأوروبافيالأعضاءالدولمنأكثرأوواحدة

الحلف.أعضاءجميعضدهجومايعتبرالشمالية

الأطلسىشمالمعاهدةعلىدولة21وقعتوقد

كولومبيا،مقاطعة،بواشنطنام949أبريل4فى

بريطانيا،فرنسا،،الدنمارككندا،للجيكا،هىوالدول

،البرتغال،النرويج،هولندا،لوكسمبرج،إيطاليا،ايسلندا

المعاهدةعلىوتركيااليونانوقعتثم.المتحدةالولايات

عاموأسبانياام،549عامالغربيةوألمانياام،519عام

عندماأم949عامالغربيةألمانياانشئتوقد.أم829
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للدفاعيخطط،الحلففيسلطهةأعلىوهوالأطلسىشمالمجلس

الدولممثبمنويتكون.أوروباوغربيالشماليةأمريكاعنالجماعي

تماوبيةالمجلسورئاسة.المجلسرئاسةالمجلسعامأمينيتولىالأعضاء.

.عامكل

إلا.الشرقيةوألمانياالغربيةألمانياإلىمقسمةالدولةكانت

ألمانيامحلوحلتام099عامألمانياتوحيدإعادةتمأنه

بالحلف.عضواالغربية

ثلاثفيمنظمةللحلفالعسكريةالقوأت.التنظيم

وقيادة،القنالوقيادةالأطلسىقيادة:رئيسيةقيادات

قيادةتحتموجودةالحلفقواتوأغلب.ا!لوحدةأوروبا

فيالموحدالأعلىالقائديوجههاالتيالموحدةأوروبا

منالمكونةللحلف!العسكريةاللجنةوتضعأوروبا.

القائدينفذهاالتىالسياسةالأعضاء،الدولممسؤولى

مجلصأماممسؤولةواللجنةأوروبا.فيالموحدالأعلى

الأعضاءالدولرؤساءمنيتكونالذي،الأطلسىشمال

المجلسقراراتجميعتكونأنويجب.ممثليهمأو

فيالأطلسيشمالمجلسرئاسةوتقع،بالإجماع

ببلجيكا.بروكسل

الأسلحةعلىللهجومردعهفيجزئياالحلفويعتمد

وقد.الأسلحةهذهمعظمالمتحدةالولاياتوتؤمن.النووية

تصبحأنفيالمتحدةالولاياتعلىالاعتمادهذاساعد

أوروبافيالموحدالأعلىوالقائدالمسيطر.الحلفعضو

الامريكيالجنرالأختيروقد.دائمةبصفةأمريكيجنرال

مأ799يونيوفيأوروبافيللحلفقائداكلاركويلس

.جولفانجورخللأمريكيخلفا

أوروبادولكانتأم949عامفي.تاريخيةنبذة

يأضدنفسهاعنالدفاعتستطيعلاضعيفةالغربية

كانتأوروباشرقدولكلفإن،ذلكإلىإضافة.هجوم

استيلاءزادوقد.الشيوعيالحكمتحتوقعتقد

مأ489عامتشيكوسلوفاكيافيالسلطةعلىالشيوعيين

مخاوفمن،ام489يونيوفىلبرلينالسوفييتيوالحصار

لكسبالمسلحةللقوةالسوفييتىالاتحادأستخداماحتمال

المتحدةالولاياتوانفسمام.الغربيةأوروباعلىالسيوة

شمالمعاهدةعلىبتوقيعهاتاريخهافىمرةلأول

دفاعابالقتالملتزمةيجعلهاالسلمزمنفيلحلفالأطلسى

الولاياتعلىأنالأمريكيونالقادةأحسوقدأوروبا.عن

أوروباعلىالسوفييتىالاتحاداستيلاءضدتقاتلأنالمتحدة

الاتحادقدرةمنكثيراسيضاعفذلكلأنالغربية

قادةوكان.المتحدةالولاياتعلىالهجومفىالسوفييتي

السوفييتيالاتحادهجومعدمفييأملونالمتحدةالولايات

الولاياتيقاتلأنعليهلأنذلكالغربيةأوروباعلى

أيضا.المتحدة

يونيوفىالجنوبيةكورياعلىالشيوعيينهجومزادوقد

أوروباعلىالسوفييتيالاتحادهجوممخاوفمنأم059

الحلفأعضاءشكل،أم059عامسبتمبروفي.الغربية

حلفهم.

فإن،الأطلسىشمالحلفمثل،تحالفوفي

مصلحةمنالرغمعلىالأعضاءبينتنشأقدالخلافات

فيفمثلا،.النفسعنالدفاعفيالمشتركةأعضائه

يتساءلونالحلففيألاعضاءبدأالعشرينالقرنستينيات

النوويةالأسلحةستستخدمالمتحدةالولاياتكانتإذاعما

السوفييتىالاتحادلقوةنظرا،الغربيةأوروباعنللدفاعفعلأ

الأطلسيشحمالحلفأعضاءوكان.المتناميةالنووية

علىالحلفسيطرةعدمحقيقةمنمستائينالأوروبيون

بالقلقأصيبواوكذلك.الأمريكيةالوطنيةالنوويةالقيادات

المتحدةالولاياتممياسةعلىللحلفتأثيروجودلعدم

نأمنالرغمعلى،العالممنأخرىأجزاءفيالخارجية

ومنأوروبا.فيحربإلىتقودقدالسياساتتلك

تأمينعدممنمستائينالأمريكيونكان،جانبهم

أنفقذلكمنوبدلأ،إضافيةنوويةغيرلقواتالأوروبيين

نووية.أسلحةتطويرفيأموالهموالفرنسيونالبريطانيون

ما669عامفرنساقرارفىالخلافاتهذهساهمتوقد

منالفرنسيةالقواتوسحبفرنسامنالحلفقواتبطرد

الحلف.قيادة

ففيالأعضاء،بينأخرىخلافاتالحلفاجتازكما

لأنالحلفقيادةمنقواتهااليونانسحبتأم749عام

وقد.لقبرصتركياغزوتمنعالمالمتحدةوالولاياتبريطانيا

عامللحلفالعسكريللجناحللانضماماليونانعادت

باقيةلكنهاالحلفخارجبقواتهافرنساوتحتفظام،089

فيترغبولازالتالأطلسيشمالحلففيعضوا

الأمريكية.العسكريةالحماية
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الحلفرد،العشرينالقرنثمانينياتأواسطوخلال

الصواريخمنالمزيدبنشرالمتزايدالسوفييتيالتهديدعلى

وبعد.الأخرىالح!فودولبريطانيافىالأمريكيةالنووية

ميخائيلالسوفييتيالزعيمبدأقصير،بوقتذلك

الولاياتمعأفض!!لعلاقاتالسعىفيجورباتشوف

فانخفض،الأخرىالأطلسيشمالحلفودولالمتحدة

الاتحادتوصلام889عاموفى.كبيرةدرجةإلىالتوتر

كللإزالةمعاهدةإلىالمتحدةوالولاياتالعسوفييتى

منكللدىاخبرعلىالمتمركزةالمدىمتوسطةالصواريخ

شملتهاالتىالأمريكيةالصواريخوتضمنت.البلدين

ثمانينياتأواسطفىالحلفنشرهاالتىتلكالمعاهدة

أواحرفىالسوفييتيالاتحادشرعكذلك.العشرينالقرن

أوروبافىأضقليديةايةالعس!قوأتهخفضفىالثمانينيات

بديمقراطيةجورباتشوفسمح،ذلكإلىإضافة.الشرقية

فىمماثلةتحركاتوشجعالسوفييتيالاتحادفىمتزايدة

وصلت،لذلكونتيجة.الشيوعيةالشرقيةأوروبادول

أوروبادولبعضفىالسلطةإلىشيوعيةغيرحكومات

الشرقية.

والاتحادالحلفدولقادةوقعأم،019عامفي

استخدامبعدماتفاقيةأوروباشرقمنوحلفاؤهالسوفييتى

أغادةاأتفرت!صذأك.بعضضدالعسكريةالقوةبعضهم

:قصر!بلاده!،دلالاتمنكبيرةأعدادتدميرعلى

أوروبا.فيأخرىنوويةغيروألمملحةمدفعيتها،

اسحوفييتيالاتحادوتف!طثوارسو،حلففضوبعد

طرحت،أم199عاممستقلةجمهورياتإلىالسابق

نأيم!شالذيالعسكريالدورجدوىعنتساؤلات

الأطلسى.شمالحلفيؤديه

الأطلسىشسمالتعاونمجلسقيامإلىالحلفدعا

الأطلسىشمالحلفأعضاءإلىإضافةضمالذي

إلىالمجلسيهدف.السابقوارسوحلفمنأعضاء

خفضأم199عاموفى.أعضائهبينأعلاقاتاتوطيد

ووسع،%08بنسبةأوروبافىالنوويةأسلحتهالحلف

الأعضاءاغيرا(سدوللتشملأوروبافىالعسكريةعملياته

فرضعلىالمتحدةالأمقواتهفساعدت،الحلففى

03وفى.أم599عاموالهرسكالبوسنةفىالسلام

الأمريكيةالقمةهلسنكيفىبدأت،أم799مارس

الأطلسيتوممئحلفلبحثالخصصةالروممية

منيوليومنأصسابعاوفي.والحلفرولمميابينوالعلاقات

انضمامعلىالاطلسيشمالقمةوافقتالعامنفس

جدداأعضاءبوصفهمتشيكياوجمهوريةوالمجرهولندا

الحلف.في

العلم.أيضا:انظر

أنشئتأوروبيةاتحاداتلثلاثةاسمالكبيرالحلف

عشر،الرالغلويسعهدفيالعسكريةفرنساقوةلكبح

علىوحافظالفرنسيمالتوسعوقفعلىعملمنهاكل

-1)673الاولالحلفففى.أوروبافىالقوىتوازن

المقدسةالرومانيةوالإمبراطوريةهولنداقامتأم(،967

فيفرنساضدبالوقوفألمانيةولاياتوعدةبروسيا

-1)968الثانىالحلفوفى،الهولنديةالفرنسيةالحرب

والإمبراطوريةوأسبانياوإنجلتراهولنداقامتام(،796

بمحاربةالألمانيةالولاياتمنوكثيرالمقدلمسةالرومانية

الثالثالحلفوفى.أوغسبورغعصبةحربفىفرنسا

والنمساوإنجلتراهولنداقامتأم(،017-471)1

حروبفيفرنسابمحاربةألمانيةولاياتوعدةوبروسيا

الأسبافط.اأحرشاخلافة

العردتق.خلافةحروبأيفئا:انظر

عامسبتبرفىباري!فىوقعاتفاقالمقدسالحلف

الحلففكرةمولدوكان.نابليوننجمأفولبعد،أم581

وقعهمنأولوكان.روسياقيصرالأولأعسندرأيدعلى

الثالثوليموفريدريكالنمساإمبراطورالأولفرانسيعر

ألمانياباستثناءأوروباحكامكلوقعهكذلكبروسيا.ملك

العثماني.والسلطانبريطانيا،:ملك

فىأوروباملوكتجميعأساساالحلفاستهد!هـقد

علىالاتفاقونص.النصرانيةالمبادئننشرمقدسةأخوة

الخيرمبادئتكونأنلابد،المسيحلتعاليموفقاأنه

كلعندالدوليةالعلاقاتأساسهىوالسلاموالعدل

حاكم.

أنهإلا،الرنانةالعباراتمنكثيراالاتفاقتضمنوقد

بينالناسيخلطماوكثيرا.عمليةجدوىأيةلهتكنلم

وبروسياالنمسابينالرباعيوالحلفا!لقدلرالحلف

الهدفوكان.ام581عامعقدالذيوبريطانياورومميا

سرعانولكنأوروبا،فىالسلامصيانةالرباعيالحلفمن

بجعلوالبروسيونوالروسالنمساويونالحكاماهتمما

منبريطانياانسحبت.الاستبداديللحكمساحةأقروبا

عامالديمقراطيةالثوراتالمستبدونالحكاموأخمدالحلف

.أم082

الأطلسي.شمالحلفانظر:الئاتو.حلف

فرنسابمالأودىالعالميةالحربانظر:.الوديالحلف

التالثة(.)الحمهورية

العالميةالحرببمالأولىالعالميةالحربانظر:الحلفاء.

الثانية.
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بينالعنقمنالأماميللجزءالشائعالمصطلحهوالحلق

للتنفسمهمةتركيباتعلىالحلقويحتوي.والترقوةالذقن

المريءمنوجزءاوالحنجرةالبلعوميضموهو.والأكل

عندماالحلقالتهابويحدث.الهوائيةالقصبةمنوجزءا

يدخل،الشخصيتنفسوعندماالأجزاء.منأييلتهب

ذلكبعد.البلعوميسمىممرخلالويمر،الأنفإلىالهواء

ثم،الصوتصندوقأوالحنجرةإلىالبلعوممنالهواءيمر

فيالطعامويمر.الرئتينإلىثم،الهوائيةالقصبةخلاليمر

ء،المرييدخلأنقبلبالبلعوم،المعدةإلىالفممنطريقه

البلعوممنجزءافإنولذا.المعدةإلىالمؤديالأنبوبوهو

الطعامطريقوسقا!والهواء.الطعاممنلكلمشتركممر

للطعامالممكنمنفإنوبذلكالممر،هذأفىالهوأءوطريق

الخطأ.الطريقإلىيدخلأن

عمليتانتحدث،الإنسانيبلععندماالعادةوفى

مؤخرةعلىالرخوالحنكيضغطالهواء.ممرلإغلاق

الوقت،نفسوفي.الأنفإلىالمؤديةالفتحةفيغلقالبلعوم

ورقيغطاءوهوالمزمارلسانويقوم،الحنجرةتنتفخ

تدبالطعامالأعمالوهذه.الحنجرةنتحةلإغلاق،الشكل

الموجاتتحملهحيثء،المريوهوبه،الخاصالممرإلى

أثناءتكلمأوالإنسانضحكوإذا.المعدةإلىالعضلية

هذاويخنقالحنجرةإلىيدحلقدالطعامفإن،البلع

.بالسعالإزالتهتتمأنإلىالشخص

القصيةالعضلةهيالحلقمن!قةعضلاتوأكبر

.الرأستحركالتيهىالعضلةوهذه.الخشائيةالترقوية

،الرأسإدارةعندالرقبةجانبعلىكالحبلتبدووهي

من،الرقبةجوانبمنجانبكلعبرمائلخطفيوتمر

عضلاتوتوجد.الأذنخلفالجمجمةإلىالق!

والكلامالتنفسعمليةفيتساعدالحلقفيأصغرأخرى

والبلع.

وإلىمنالدمتحمل،وأوردةشرايينالعنقعبروتمر

شرا!نفيانسدادحدثوإذا.والدماغالرأسوفروةالوجه

الإنسانفسيفقد،الهوائيةالقصبةجوانبمنجانبأي

وعيه.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

للوزةالغرغرةالبلعوما

المريءالهوائيةالقصبةالإنسانجسم

لحنجرةا

كلسكازدياد)كيفيةالشجرةانظر:.السئودةالحلقة

(.والفروعالجذوعمن

سيجفريد.انظر:.الئايبلولجحلقة

وهو،الحركةسري!جداصغيرحيوانالديلالحلقي

الحيواناتهذهوتتميز.الراقونحيواناتعائلةفيعضو

منطولهاللرماديللونمائلةبنيةبأجسادالذيلالحلقية

-35بينيتراوحفطولهالزغبىالذيلأما،سم03-04

الذيلولحلقىوبيضاء.سوداءخطوطوتطوقهسم،45

.وعينانكبيرتانوأذنانحادأنف

فيأمريكاشماليالذيلالحلقيةالحيواناتتعيش

المكمسيكجنوبيإلىأوريجونمنوالغاباتالصحاري

الحيواناتهذهوتبنى.وتكساسكولورادوحتىوشرقا

الأشحجار،وجذوعالمجوفةوالأشجارالكهوففيأعشاشا

لحاءمنأعشاشهاتصنعوهيالصخور.بينوالشقوق

الذيلالحلقىأما.والطحالبوالأوراقوالحشائشالثمجر

فيقليلاأكبرنوعفهو،الجبلأسيدأوأمريكاوسطمن

وأمريكاالمكسيكجنوبيغاباتفىيعيش،الحجم

الوسطى.

وأاثنينالذيلالحلقىإناثتنجبيونيو،أومايووفي

بشفسهاتصطادأنالصغاروتستطجعصغارها.منأربعة

عشرحتىالذيلالحلقيويعيشسبتمبر.شهربحلول

فيوتصطادالنهار،أثناءفيالحيواناتهذهوتنام.سنوات

أيضاتتغذىكما،القوارضمنطعامهاوأغلب،الليل

إضافةالصغيرةالحيواناتمنوغيرهاوالحشراتبالطيور

الفاكهة.إلى

الجبالمنبالقربالذيلحلقيحيواناتبعضتعيش

ويمكن.هناكاصطادهايمكنهاالتيالفئرانوجودبسبب

فئرانوصائدةصداقتهافىلطيفةحيواناتوهياستئناسها

.جيدة

.الحيوانأيضا:انظر

أنهدهيتراءىأو،نومهفىالشخصيشاهدهاقصةالخي

علاقةلهاولكن،خياليةالحلموأحداثفيها.يشارك

للحالم،حقيقياالحلمويبدو.للحالمالواقعيةبالتجارب

وبعضهاسار،الأحلاموبعض.ضعيفالمنطقىبنيانهولكن

.الكابوسانظر:.مرعبالاخروبعضها،مزعج

أحلامه.يتذكرمنهمالقليلولكن،يحلمونالناسكل

بعداستيقظالتىالأحلاممنيسيرانزرا!ذكرالناسبعض

يوجدولا.السابقةأحلامهيتذكرماونادرا،مباشرةرؤيتها

نإعامةبصفةالقولويمكننا.الأحلامكليتذكرفرد

تنسى.ماسرعانالأحلام

وأيمسمعونوقد،أحلامهممعظمفىيرونوالناس

الحلميكونماوعادة.شذوقونأويلمسونأو،يشمون

لاحيث،الأحلامفىلهاأهميةلاالألوانولكنملوئا،

نادرا.إلاالحالملمجذكرها



البقظةحلم405

كلمثلمثلهاالأحلامتنتج.الأحلامبيولوجية

أكانوسواء.ونشاطهالدماغعن،العقليةالعمليات

باستمراريعطىالدماغفإنمستيقظا،أمنائما،الشخص

بجهازالموجاتهذهالعلماءويقيعه!.كهربائيةموجات

كهربائيةمخطاطانظر:.الدماغكهربائيةمخطاطيسمى

.الدماغ

كبيرةالموجاتهذهتكون،النومفتراتمعظموفي

فتراتوأثناء.وسريعةصغيرةتصبحأحيانا،ولكنها،وبطيئة

انطباغامعطية،بسرعةالنائمعينتتحرك،السريعةالموجات

منالمرحلةهذه.المتلاحقةالأحداثمنسلسلةيشاهدبأنه

السريعة،العينحركةذيالنوممرحلةتسمىالتيالنوم

.الأحلامعندهاتحدثالتيالمرحلةهي

عادةفإله،اغترةاهذهفىالمرءاستيقظأنحدثوإذا

بيرماأسالع!تاامعضمأيحلم.رآهالذيالحلمتفاصيلشذكر

.النوممنساعاتثمانىخلال،مراتوخمسثلاث

وتستغرقدقيقة001-09كلعادةالأحلاموتحدث

.مرةكلفىدقيقة3و.5بينيتراوخوقتا

التىالممراتتكونالسريعةال!يئحركةفترةوأثناء

العضلاتإلىالدماغمنالعصبيةالنبضاتتحمل

الحلم.أثناءيتحركأنيستطيعلاالنائمبانولذا،مسدودة

منالحزء-المخقشرةنشاطيزدادكذلكالفترةهذهوفي

بصورة-أعليااأسقليةاأ!ظافاعنالمسؤولالدماغ

الحهارفىخاصةخلايا،القشرةبتنبيهوتقوم.ملحوظة

الخلاياهذهتحملحيث،العصبيةالخلاياتسمىالعصبى

جذعيسمىبالدماغخاصجزءمن،العصبيةالنبضات

.الدماغ

الأحداثآخرعلىال!حلامتشتمل.الأحلامتفسير

الحالم.علىمرتالتىوال!نفعال!ت

مرتبطةأنهاالأحلامدرسواالذينالخبراءمعظمويرى

إلىالتوصلتمحيث،للحالمالدفينةوالخاوفبالرغبات

النظرياتهذهأهممن.الأحلامتفسيرتحاولنظرياتعدة

التاسعالقرنمنالتسعينياتفىإليهاتوصلالتيتلك

صاحبفرويد،سيجموندالنمساويالطبيبعشر،

مموهةاستجاباتالأحلامأنأوضحالذي،النفسىالتحليل

بلغةيعرفماأو،التمويههذاويشتمل.الحالملرغبات

صورةفىأفكارعدةضموهو،التكثيفعلىالأحلام

فكرةتحاهإحساساستبدالوهووالإحلال،واحدةخيالية

للتعبيرالرموزاستخداموهىوالرمزيةبآخر،شخصأوما

.مباشرةتصويرهايمكنلاأشياءعن

هماأمريكيانعالمانوضع،أم779عاموفى

عننظريةهوبسونآلانوجيه،ماكارلىروبرت

أوضحفقد.فرويدآراءمعتقريبامتعارضةبدتالأحلام

المسؤولةهىالدماغفىالبيولوجيةالعملياتأنالعالمان

محتوياتأنهذاويعني.الأحلاممحتوياتتفسيرعن

وذهب.النفسىالمدخلعبرتفسيرهايمكنلاالأحلاما

الحلم،أثناءللقشرةالدماغجذعتنبيهأنإلىالعالمان

محاولةفي،القشرةوتقوم.المصادفةبطريقةيحدث

بتكوين،العشوائيالتنبيههذايممنطقياللتجاوبمنها

فيتشكلقصصيةوحبكات،مختلطةخياليةصور

فإنالأمركانومهما.بالأحلاميعرفمامجملها

بوجوديعتقدونالنفسوعلماءالنفسانيينالأطباءمعظم

.للأحلامنفسيةدوافع

علىمعروفةغيرالأحلامظيفةر.الأحلاموظائف

علىالدماغمساعدةفىدورلهاكان:ربماأضحديد،اقجه

،الانتباهتركيزمث!!،الهامبعضأدأءعلىقدرتهاستعادة

،هوبسون-ماكارلىنظريةمنوبالرغموالتعلما.أضذكر،وا

الشخصمشاعرأنيعتقدونالنفسانيينالأطباءمعظمافإن

علىوبناء.الأحلامفيالسطحعلىتطفوماغالباأررفينة،ا

المريضأحلامبتحليلالنفسانيونالأطباءيقوم،الحقيقةهذه

لنفسه.فهمهمستوىلتحسينمحاولةفى

بدونيحدثالدي)ماالنوم؟التخيلانظر:اليمظة.حلم
(.أصوما

هـ-أ53)7لستاراعبد،الحلوجى

الحلوجي.عبدالحقأصشارعبدأ(.-أم389

.والمعلوماتالمكتباتبعلممختصمصريجامعىأستاذ

حصل.العربيةمصرجمهوريةفيالدقهليةبمحافظةولد

،أم589عامالقاهرةجامعةمنالادابليسانسعلى

عامشمسعينجامعةالتربيةكليةمنعامدبلوموعلى

عامنفسهاالكليةمنخاصدبلوموعلىام،9ء9

جامعةمنمكتباتماجستيرعلىحصلكما.أم069

المكتباتفىالدكتوراهشهادةونال.أم!63عاملندن

ما069عامعين.ام969عامفىالقاهرةجامعةمن

وابتعث،المصريةوالتعليمالتربيةبوزارةالعربيةللغةمدرسا

قياديةمناصبعدةشغل.أم619عامبإنجلتراللدراسة

عامإلى6491عاممنالفترةخلالالمصريةالكتببدار

جامعةفيوالوثائقالمكتباتبقسممدرساعين.أم079

أستاذاثممعساعداأستاذاوعمل.أم079عامالقاهرة

محمدالإمامجامعةفيالمكتباتلقسمورئيسامشاركا

عامإلى7391عاممنالفترةخلالالإسلاميةسودبن

بقسمأمشاذاثممساعداأستاذاعملكما.أم779

عاممنالفترةخلالالقاهرةجامعةفىوالوثائقالمكتبات

المكتباتقسمرئيسمنصبشغل.الانوحتىأم779



ء.هتيالحلوا

عامإلى8391عاممنالقاهرةجامعةفيوالوثائق

والمعلوماتالمكتباتبقسمأستاذاوعمل،أم859

عامإلىأم859عاممنعبدالعزيزالملكبجامعة

الادابكليةوكيلمنصبحاليايشغل.أم099

والندواتالمؤتمراتمنالعديدفيشارك.القاهرةبجامعة

العلمية.واللجان

فىالعالميةفيصلالملكجائزةالحلوجيالدكتورمنح

،م8991هـ/ا184لعامالإسلاميةالدراساتمجال

)الساعاتي(،جنيدبنيحيىالدكتورمعمناصفة

صناعةأوالمكتباتتناولتالتيلمالدراساتو!وضوعها

نأالجائزةلجنةتقريرفيوورد".المسلمينعندالكتاب

مجالفيلجهودهتقديراالجائزةمنحالحلوجيالدكتور

فيمتميزاعملايعدالعربيالخطوطفكتابه،المكتبات

نشاةفيهدرسإذ،المسلمينعندالكتابصناعةمجال

القرونفىالمسلمينعندوصناعته،تطورهوعوأملالخطوط

الأصليةالمصادرمنمعلوماتهمستقياالأولىالأربعة

وأجنبية.عربيةالمتخصصةالسابقةالدراساتمنومستفيدا

المعلوماتتوثيقفىدقةمعجيدبأسلوبكتابهصاغوقد

فيصلالملكجائزة،يحيىجنيد،بنانظر:وعرضها.

المكتبة.بمالعالمية

الغاباتفييعيع!مظلفحيواناليريالحلو!

جنسإلىبعيدمنوينتمي،الصحراويةالعشبيةوالأجمات

المطوق-أ:أنواعثلاثةمنهوتعيش،المتوحشةالخنازير

أنواعأضادليق.التاغوي-3لبيضاءاالشفةذو-2

حتىشمالأويوجد،الجنوبيةأمريكافيالمطوقالحلو!

أفرادوتعيمش.المتحدةالولاياتمنالغربيةالجنوبيةالأقاليم

ا!كوسطممابينالبيفماءالشفةبذاتالمعروفةالنوع

جرانإقليمفيالتاغويفصيلةوتعيشجنوبا.وباراجواي

حولوطوقالسواد،إلىضار!رماديخشنفرولهالمطوقالحلوف

فاغ.لودنذو،كالياقةرقبته

وقدوبوليفيا.الأرجنتينوفيباراجوايفيتشاكو

كانواأنبعدأم759عامالتاغويفصيلةالعلماءاكتشف

.عام000.01علىمايزيدمنذمنقرضةأنهايظنون

النوعارتفاعويبلغ.النحيلةالخنازيرالحلوفهذايشبه

رمادياشعثخشنفرووله،الكتفعندسم55المطوق

البيضاءالشفةذوأما.رماديوطوقالسوادإلىضارب

بيضاءبخطوطمبقعوجهه،سمرةوأحلكحجمافأكبر

النوعأما.الوجهجانبيعلىوتمتدالفمطرفيعلىمنتبدأ

سم7هارتفاعهيبلغإذحجما،فأكبرهابالتاغويالمعروف

.رماديوطوقرماديبنىبشعرفرووله،الكتفعند

أمامالمقوسةظهورهانهايةفيكبيرةغدةالحلاليفولهذه

منقليلةكميةالغدةهذهتفرز.سم02بحواليالذيل

.الحيوانيهتاخعندمانفاذةرائحةذيمسك

حجمفيتوائمالحلاليفمنالنوعهذاأناثتلد

وخطالحمرةإلىضاربفرومنهالكلتقريبا،الأرانب

الظهر.بطولأسود

صغارتلتهمكماالجذور،منالرئيسيغذأؤهايتكون

تبلغمجموعاتفىالحيواناتهذهوتنتقلأحيانا.الحيوأن

إلىتركنمستنفرةوجلةوهي.الرؤوسمنمئاتعدة

تهاجمفإنهاحوصرتوإذاالخطر.استشعارعندالفرار

نمرالتقليديينأعدائهاوأبد.الحادةأسنانهاناشبةبضراوة

بمعاطفمايعرفتصنيعيتمجلودهاومن.الأمريكىاليغور

ويمكنومتانتها.برقتهاتمتازالتىالخنزيرجلدوقفازات

منتظمانقشابهالأنالجلودمنالنوعهذاعلىالتعرف

الشعر.جذورمنالمتبقىالأثرهيثقوبثلاثةمنمكررا

أرجاءمختلففيشائعة،محببةأغذيةالحلو؟ت

أيضئاوتسمى،المذأقطيبةوهى،الأنواعمتعددة،العالم

لكن،للحلوياتالرئيسىالمكونهووالسكر.حلوى

يشتريكالجلوكوز.غيرهأخرىبمحلياتيصنعبعضها

الحلوياتمنالكيلوجراماتملايينالغنيةالدولفيالناس

وبأشكالهاالختلفةبأنوأعهاالحلوياتوتباع.عامكل

والأكياسالعلبمثلأيضا،مختلفةعبواتفىالختلفة

الفردية.والقطعالكرتونوصناديق

وأالتافهبالغذاءغالبا،،الحلوياتتسميةمنوبالرغم

منعددعلىالواقعفىتحتويأنهاإلاالفائدةعديم

أنواعتشتمل،المثالسبيلفعلى.المفيدةالغذائيةالمكونات

والحليبوالفواكهالبيضعلىالحلوىمنمختلفة

لأنسريعةطاقةالجسمالحلوياتوتمنح.والمكسرات

قدلكناخر.غذاءأيمنأسرعالسكريهضمالجسم

بتسوسبكثرةالحلوياتيتناولونالذينالمستهلكونيصاب

.الأسنانانظر:.أخرىبأضرارأوالألمشان



الحلويات605

بعصاتصع.الحلوياتمعظملإنتاجآلاتيستخدمونالحلوىصناع

ها.الحافةالسمكويتقطعدوتالممصهرةالشوكولاتةيصبالذياليمير،

الحلوياتأنواع

تحتويهاالتيالمكوناتحيثمنالحلوياتتختلف

منرئيسيةأنواعأربعةوهناكبها.تصنعالتىوالويقة

الصلبةالحلويات2-الشوكولاتة-االحلويات

قدكما.الخفوقةالحلويات-4()اللبانالمضغحلويات3-

والحلويات.محببةيخرأوالقواممحببةالحلوياتتكون

بلوراتعلىتحتوي،والفدجالقشدةأنواعمثل،القوامالمحببة

،بلوراتبهافليسالمحببةغيرالحلوياتأمااسمكر.مندقيقة

اسدبقة.أوالحلوياتالخطمىحلوياتالحلوياتهذهوتشمل

والسكر.الحلوياتمعظمفىاشئيسىالمكونالسكريعتبر

السكرقصبمنالمستخرجاسمكروزهوبكثرةالمستخدم

الجلوكوزشرابأيضاالصناعيستخدمالسكر.وبنجر

سكرياتعلىيحتويالذيالمحلولوالسكروالعسل

علىأيضاالحلوياتبعضتحتويوالفركتوز.الجلوكوز

ومكسراتحليبومنتجاتوفواكهودقيقودهونحبوب

بمكوناتالحلوياتأنواعبعضوتزود.سودانىفولوزبدة

والفانيلا؟الفلفلىأوالبستانيوالنعناعالكاكاومثل،طبيعية

قدالحلوياتبعضل!شجميلأ.ولوئاطيئامذافالتعطها

أصطاعية.طعمومكسباتأصباغعلىتحتوي

وشيوعاروأجاالمبيعةالحلوىأنواعأكثر.الشوكولاتة

المغطاةالبسكويتوقطعالصلبةالشوكولاتةهى

كاكاوحباتمنأساساالشوكولاتةتتألف.بالشوكولاتة

الشوكولاتة،صناعةعندوسكر.كاكاووزبدة،محمصة

يتولد.دقيقةحبيباتإلىوطحنهاالمكوناتهذهخلطيتم

مكونةالكاكاو،زبدةتصهرحرارةالطحنعمليةعن

الشوكولاتة.بسائلأيضاتعرفمنصهرةشوكولاتة

الشوكولاتةتصب،الشوكولاتةقطعولتشكيل

عمليةهناك.تتصلبحتىتتركتم،قوالبفيالمنصهرة

إلى،الشوكولاتةتلبيسجهازباستحداملالشوكو!لأتةاطعطاةلحلويات

اليسار.إلى،المغليالحلوىخليطتسحبدهـرايةقصبادداتآلةك

حلوياتعدةلتصنيعتستخدمتغطيةأوتلبيستسمى

الحلوىقطعتوضع،الطريقةهذهوفى.بالشوكولاتةمغطاة

علىالمراكز()حلوىالشوكولاتةمنبطقةتغطيتهاالمراد

.منصهرةشوكولاتةفوقهاوتصبالمنخليشبهناقلحزام

فيتم(،السائلة)الحشوةالسائلةالمراكزذاتالشوكولاتةأما

تملأالعمليةهذهوفى.الغلافتشكيلبعمليةإنتاجها

ثم،لتجفتتركثم،منصهرةبشوكولاتةجزئياالقوالب

بعدالأغلفةوتسدالمركزبالشرابالشوكولاتةأعلفةتملأ

الشوكولاتة.منبطبقةذلك

وحلوياتالفاكهةأقراصوتشمل.الصلبةالحلويات

منوتصنع.الملونالصلبوالكراميلالنعناعبطعممكسبة

الماء.منقليلةوكميةالجلوكوزوشرابسكرمحلول

لونإليهيضافساخنشرابفيتكون،الخليطيسخن

ماحدإلىيصبحالشرابيبردأنوبعد.طعمومكسب

طويلةحبالصورةفىالخليطيسحبثم.التشكيلسهل

من)المصنوعةالحلوى.مختلفةأشكالإلىوتقطعرفيعة

حلويات)الهشة(،القصفةالحلوياتو(وزبدةأسمرسكر

معظمتحتوي.نباتيبدهنأوبالزبدةمصنوعةصلبة

علىيشتملوبعضهامكسراتعلىالقصفةالحلويات

الحليب.

الدبقةالحلوياتتشملوهي)اللبان(.المضغحلويات

.اللبانوأنواع)الرجراجة(الهلاميةوالحلوياتوالطوفي

يممطبوخحليبعلىوالطوفىالدبقةالحلوياتتحتوي

إلىالطعممكسباتتضاف.نباتيةودهونلممكريات

الحلوياتأما.قطعإلىويقطعويبردالمطوخالخليط

بمحلولفتصنع)العلك(،واللبان)الرجراجة(الهلامية

الجلاتينمثل،الهلامتكوينعلىمساعدوعاملسكريات

تكوينعاملمنكلويضافالمحلوليسخنالنشا.أو
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فيالخليطيصبثم،الطعمومكسبواللونالهلام

بالتصلب.ليجفيترك3،قوالب

وحلوياتوالفدجالقشدةوتشملانحفوقة.الحلويات

قواملإنتاجالهواءمعالأنواعهذه)تهوى(تخلط.الخطمي

مشروباتالخفوقةالحلوياتمعظمحجمها.ولزيادةناعم

التهوية.سهلةيجعلهاخفقعاملعلىمحتويةمركزة

البيض.)زلال(وبياضالجلاتينالخفقعواملتشمل

الهواءيدفع،الخفوقةالحلوياتإنتاجطرقإحدىفي

تشبه(.خافقة)مخفقة،طريقعنالساخنالشرابداخل

يتم،أخرىطريقةوفيكهربائيا.غذاءخلاطالأداةهذه

يصبثم،مغلقةخلطغرفةداخلبالهواءالشرابخلط

ليجف.يتركثمألوا!،علىأوقوالبفي

منالبناتغزلتسمىحلوىتصنع.أخرىحلويات

تسمىساخنةدوارةأداةفيبسرعةتدارلممكربلورات

المرزبانية،أماعصا.علىتلفثممصكزي،طردجهاز

عجينة.علىللحصولوالسكرياتاللوزبطحنفتنتج

إضافةبعدالقمحدقيقعجينعلىالعرقسوسيحتوي

الطعممكسبويأتى.إليهالطعمومكسبوالصبغاسمكر

.العرقسوسانظر:.العرقسوسعشبجذورمن

إلىالحلوىعملسجلاتأقدمترجع.تاريخيةنبذة

حيثالقدماء،المصريينإلىسنة،(0003منيقربما

والمكسراتالفاكهةبخلطتصنعالحلوىأنواعكانت

أولالقديمةالهندفيالناسصنعولقد.العسلمع

الحلوىصناعةواستمرت.القصببسكرحلويات

،الميلاديعشرالتاشعالقرنحتىنسبياصغيرةصناعة

وتوافرالتقنيةالتطوراتبفضلأصناعةاتمكنتعندما

بتكلفةالحلوياتمنكبيرةكمياتإنتاجمنالخامالمواد

رخيصة.

حرفةمنالعشرينالقرنفيالحلوياتصناعةتطورت

محكومةآليةصناعةإلىكبيرايدوياعملاتتطلب

الحديثةولمصائالحلوى.الأولالمقامفيبالحاسوب

قياسمثل،بمهامتقومآلاتعليها،طويلةإنتاجخطوط

.الحلوياتوتغليفوتعبئةالمكوناتوخلط

أنواععدةتطويرتم،العشرينالقرنوخلال

حباتبالممتبدالالحلوىمصنعيبعضوبدأ.جديدة

انظر:.المقلدةالكاكاووزبدةالخروببحباتالكاكاو

السكرمنخاليةحلوياتظهرتكما.الخروب

السكركميةتحديدعليهميجبالذينللأشخاص

شناولونه.الذي

السكر.،الشوكولاته:أيضاانظر

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.حلي

منالعديدةالأنواع

منتختلفالحلويات

والقوامالشكلحيث

بعضهناويلاحظ.والطعم

مثل،شائعةأنواع

والحلوياتالشوكولاتة

)الكاراميل(الدبقة

بالمعناع.المنكهةوالحلويات
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والشائع.الناسيلبسهاالتىالزينةعلىتطلقكلمةالخبم

وقد.والخواتموالعقودوالأقراطوالبروشاتالاساورمنها

أنهاإلا،الشخصيةللزينةرئيسىبشكلالحلىاستعلمت

سحريةأوعقائديةلغاياتالناسبعضعندأحياناارتديت

منالحليأجملتت!صن.الاجتماعيةوالمكانةللثراءرمزاأو

فنية.أشكالفيمصوغة،كريمةوأحجارنفيسةمعادن

الفضةاستعمالأنغير،الذهبهيالمستعملةالمعادنوأهم

كذلك.شائعوالبلاتين

فيالتارتقب!ىماعهودحلىكانتقديما.الحلي

واالجلدمنتصتفوكانت.بسيطةوأساورقلائدشكل

أوالريشالمكورةالثمارأوبالحصىالمزينالقص!من

يستعملونالناسوكان.الحيواناتعظامأوأوالأصدا!ت

وكان.ببعضبعضهاالحلىلشدحادةعظاماأوالشوك

الحلىلوضعوأنوفهماذانهميثقبونأخيراالناس

مكانتهمليظهرواأو،الوثنيةالطقوسأثناءويلبسونها

تحميهمالحليبعضأنيؤمنونكانواكما،الاجتماعية

.المرضمن

والخشبالعاجمنالحلىصنعتدريجياالناسوتعلم

الحرفيوناكتشف.م،ق0035عامحوالىوفى.والمعادن

صفائحإلىوتحويلهبالنار،المحمىأ!ذهباطرقيم!شأنه

هيئةفيمصوغقديمرومانيدهبىسوار(.اليمينإلى)أعلىمصقولححرمنمكونالححري،العصرإلىعهدهيرجععقدالحليأنواع

الهنودكاناليسار(.إلى)أعلىوالريحقواللآلئوالمعدلىالكهرمانسمصنوعةللمنمعرزينةصيميةحلى(.اليمينإلى)أسفلتحبان

اليسار(.إلى)أسفل،وفيروزيةذهميةأقراطايلبسودبيروفى



أخرىمعادنكذلكواستعملت.تشكيلهقبلرقيقة

والبرونز.والنحاسكالفضة

كان،.مقوالعشرينالحاديالقرنأواخروفي

صئالحلىفيكريمةأحجارايستعملونالقدامىالمصريون

والخواتم.والقلائدالرأسوأغطةوالبروشاتكالأساور

وكانواسحرياسلطاناالكريمةللأحجارأنيعتقدونكانوا

الحسن.الفأللهملتجلبيلبسونها

كريمةأحجارمنالحلييصنعونالمصريينقدامىوكان

والزليجالمزخرفوالخزفالزجاجمنوكذلك،متنوعة

قطعايلبسونوكانواوالمينا.القصدير(بأكسيدمطلي)فخار

وزينةوالصدر،الكتفينتغكلمكورةحبيباتمنمكونة

يلبسونكانواكما.التاجتشبهوأكاليلالصدر،علىتوضع

القبورفيالحليويضعون،وخواتموقروطاوخلاخيلأساور

.الموتبعدالأخرىالحياةفىتستخدمأنهالاعتقادهم

حليهم،فيالمعادنبصياغةيهتموناليونانيونوكان

وكانت.الكريمةبالأحجارالترصيعمايستعملونونادرا

زينيشريطشكلفى،جميلبتخريمتتسماليونانيةالحلي

والفضة،الذهبمنومفتوحةرقيقةأسلاكمنمكون

مختلفة.أشكالأعليهاتضفى

905الحلي

الأحجاريستعملون،اليونانبخلاف،الرومانوكان

الذهب،كذلكيستخدمونوكانوا.حليهمفىالكريمة

بهايرصعونالتىالكريمةالأحجاريحبذونكانواأنهمغير

رمزاالخواتماستعملمنأولكانواكمايلبسونها،خواتم

للخطوبة.

الوسطى،القرونأوائلفى.الأوروبيسةالح!ي

لبسكان،الميلاديالثامنالقرنمنابتداءوبالتحديد

التيالفترةوفى.وحاشياتهمالملوكعلىيقتصريكادالحلى

ثرية.متوسطةطبقةتكونت،أم004-أ002بينتمتد

لمكانتهارمزاوتلبسهاالحليتمتلكالطقةهذهوبدأت

المستعملة،الثمينةالمعادنأهمالذهبوكان.الاجتماعية

حدإلىالشائعالحلىمنوالفضةالبرونزاستعمالكانوإن

ما.

مطابقا)الجواهر(الكريمةالأحجاراستعمالوكان

كانماوغالبا.الميلاديعشرالسادسالقرنفىللذوق

تشدالتيالكريمةبالأحجارالحليبعضيرصعونالصائغون

شرائطيضعنالنساءوكانت.العنقحولبقلادةتربطأو

وصنعت.شمعورهنفىالكريمةوالأحجاراللالىءمن

،الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفيالأولىالساعات

اقونأثاءوا!اهرلالميناالمطليالذهبمن(اليمين)علىالزخرفةالمعقدةالقلادةصنعت.الحليتصميمفيمختلفةأساليبتمثلجميلةقلائد

العشرين.القرنأوائلسادالذيالدقيقةالحطوطداالتصميمفتعكساليسار()ع!الحديثةالفضيةالقلادةأماعشر.السادس
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وفى(متدلية)حبالمناجدشكلفييلبسونهاالناسوكان

القرنينفىوشائعامحبوباالماسوأصبح.صغيرةعلب

الذيللتقدمنتيجةالميلاديينعشروالثامنعشرالسابع

الكريمة.الأحجارتقطيعفياحرز

يستعملونالأفارقةالحرفيونكان.الإفريقيةالحلي

والعاجالملونوانريشكالع!اممحليةمواددائما

.الألوانبديعةحلىلصنع،المعادنوأحيانا،والخشب

العاجمنوقطحوالبذور،الأصدافمنالقلائدولاتزال

والأساور.الأذنشحمةفىتوضع،العظامأو

عندومففهسلةالاستعمالمنتشرةالبرونزيةوالخلاخل

الأفارقة.بعض

الهنودالجواهرصانعواشتهر.الآسيويةالحلى

!نة.0004منيقاربلماالتزي!تفىبمهارتهم

ا!نعرئيسيةمادةالذهبالجواهريونهؤلاءويستعمل

مناستطاعوامايشترونالأثرياءالهنودوكانالجواهر.

هذهوكانت.لزوجاتهمحليامنهيصنعونثم،الذهب

ولاتزال،العائلةممتلكاتمنالأكبرالقسطتشكلالحلى

الأنفوحلقاتالأصابعوخواتموالأساورالخلاخيل

وفى.وباكستانالهندفىومفضلةالامشعمالمنتشرة

الأحجارالجواهريوناستخدمآسيا،شرقىجنوببلدان

.بكثرةالكريمة

فيالصينفيالحلىلبساشتهراسيا.دثرقيحلي

الصينيونوكانام(،927-069)سونجأسرةعهد

اليشمماكانوغالبا.واليشموالريشوالميناالفضةيفصلون

الصينيةالحليوكانت.بالمعادنويمزجيصقلأويمحت

أغطةشكلفيكانتماوغالئا،الصنعمحكمة،رهيفة

.أطرأسمزخرفة

نأإلا،الصينيةالحلىتشبهاليابانيةالحليوكانت

التيوالأشياءالسيوفلتزيينالحلىاستعملوااليابانيين

وبدأ.الرسميةوالمرالمميمالدينيةالطقوسأثناءتستعمل

الشخصية.للزينةالحلىلبسلاحقةفترةفىاليابانيون

للشعر،وزينةقروطشكلفياليابانيةالحلىهذهوكانت

وخواتم.(متدلية)حبالومناجدوقلائد،

الهنودفنعلىيطلق.كولمبوسقبلالأمريكيةالحلي

قبلماأم005عامقبلأمريكافىوجدأ!ذياالحمر

إلىكولمبوسكريستوفروصولقبلأنتجالأنهكوطبوس؟

،كولمبوسماقبلعهدوفى.أم412سنةالجديدأعاكما

يقطخونالإنكاإمبراطوريةأسسواالذينالحمرالهنودكان

حضاراتوكانت.الجنوبيةأمريكامنكبيرةمساحات

الذهبوبالأخص،المعادنصناعةفىجداماهرةالإنكا

الأسبانالغازونعليهااستولىالإنكاحليومعظم.والفضة

النماذجبعضأنغير،الميلاديعشراسمادسالقرنفى

حلقاتمنمكولةقلادةترتديببورماكارينيقبيلةمنامرأةاليإن()ع!الصورةفي.الآسيويةالتقافاتلىرئيسيادوراتؤديالحلي

حلقةترتديامرأةاليسار()علىالصورةفي.سنة0004إلىالهسدفىالحلىصماعةتعود.احقاإبرازقصدالكتفينعلىالحلقاتوتضعط

.للزواجرمزاأنص
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النماذجهذهبينومن.هذايومناإلىموجودابقيمنها

،للرأسوأغطة،ذراعيةوشرائط،مستديرةكبيرةخواتم

فيالماياهنودوكان.وقروطمزخرفةوقلائدوأقنعة

الحلييصنعونالوسطىأمريكاوفيشرقها،وفيالمكسيك

الماياوكان.أخرىمحليةوموادواليشمالذهبمن

الطقوسأثناءتستعملوأقنعةكبيرةوقلائدالأساوريضعون

هندسية.بتصميماتمزخرفةالدينية

نأغير،صناعيةاليومالحليمعظم.الحديثةالحلي

الحليأمايدويا.يصنعالسعرالغاليةالحليمنالكثير

شائعة.فأصبحتالسعروالرخيصةالصناعية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لدهباالبلاتين

اليدساعةالجوهرة

الفضةالنفيسةالأحجارحكاك

الكاميوالخاتم

اللؤلؤالدبوس

وهو،فائدةالغذائيةالموادأكثرمناللبنأوالحليب

العالم.أنحاءجميعفيالناسلدىالمفضلالشراب

المغذية()الموادالمغذياتجميععلىتقريباالحليبيحتوي

صحتهعلىوالمحافظةلنموهالإنسانإليهايحتاجالتى

يحتويالحليبفإنذلكإلىوبالإضافة.جيدةبصورة

وهذا.عاليةوبنسبهالمغذياتهذهمنكبيرةكمياتعلى

كيالجسملمساعدةمعاالمغذياتهذهتعملأنإلىيؤدي

ومعافى.قويايبقى

تغذيةأجلمنالحليبالثديياتإناثجميعتنتج

ذهنناإلىيتبادرالحليبنذكرعندماولكنصغارها.

أهممنيعتبروالذيالأبقار،منعليهنحصلالذيالحليب

بعفالمناطقوفي.الدولمنالعديدفىالحليبمصادر

منللحليبالرئيسيالمصدريكونالعالممنالأخرى

شائعالمعزحليبويعدالأبقار.غيرأخرىحيوأنات

وإفريقيااللاتينيةوأمريكاأوروبامنأجزاءفيالاستعمال

وآسيا.

الصحراويةالمناطقفيللحليبمصدراالإبلتعدكما

وبعض.الشماليةوإفريقيا،الوسطىآسياوفي،العربية

الناسويحصلاللاما.حليبيشربونالجنوبيينالأمريكيين

حيواناتمنالشماليالقطبمناطقفيالحليبعلى

فيللحليبالرئيسيالمصدرالأغنامحليبويعتبر.الرنة

وتركيا.وإيرانأليونان!نكل

دولمنوكثيروالباكستانوالهندمصرمنكلفي

الحليبمصادرأحدالجاموسيعتبرآسياشرقىجنوب

المهمة.

فييعبأوهناكللمعالحة،الألبانمصنعإلىذلكبعدالخامالحليبينقلالأبقار.بحلبآلاتتقومحي!الألبادمزرعةفييبدأالحليبإنتاج

.والمنازلالبقالاتإلىترحيلهاانتظارفياليسار("لىمبردةكبيرةعر!فيتحفظزجاجات
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البقريالحليبتركيب
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أسل!:ا،والمتئجات،والجبنة،الزبدةالحليبمنيصنع

وأالحليبزئستحدم.أخرىعديدةغذائيةوموادالزبادي

ال!صيكمثلالأغذيةمنالعديدمكوناتفىمنتجاتهأحد

كما.والصلصةالبودنجوحلوىالكازارولوحلوى

.المنتجاتمنالعديدصناعةفىأيضاالحليبيستخدم

)الكازين(الجبنينالمصنعونيستعمل،المثالسبيلفعلى

فى(الحليبفىالرئيسيالبروتين:الكازينوجينمن)مشتق

منمحتلفةوأنواعللمياهالمضادالغراءمنكلصناعة

.والدهاناتالبلاستيك

الأبقار.الحليصأخذائيةاالقيمةالمقالةهذهتناقش

للحليبالغذائيةالقيمة

%موادأ3وماء87%حوالىمنالأبقارحليبيتكون

الحليب.فىالمغذيةالموادعلىالصلبةالموادوتحتوي.صلبة

كغذاءالحليبوأهميةالمغذيةالموادهذهالجزءهذاويناقش

.للإنسان

أنواعخمسةإلىالجسميحتاخ.الحليبفيالمغذيات

وتعويضوالنموالطاقةإنتاجأجلمنوذلكالمغذياتمن

الكربوهيدرات-أ:هيالانواعوهذه.التالفةالألسجة

.الفيتامينات5-البروتينات-4المعادن3-أصدهونا2-

لأنهوذلكتقريباالكاملالغذاءالحليبعلىويطلق

يعتبرلاالحليبولكن.السابقةللمغذياتالمثاليالمصدر

عنصرمنكافقدرعلىيحتويلالأنهكاملاغذاء

.الفيتاميناتأنواعجميععلىيحتويلاكماالحديد،

الجسم.فيللطاقةالرئيسىالمصدرالكربوهيدرات

سكرأواللاك!وزهوالحليبل!صبوهيدراتالرئيسىوالمحتوى

الحليبهذافإن،بالطاقةالجسمتزويدإلىوبالإضافة.الحليب

والفوسفورالكاسحيومعنصريامتصاصرعلىالجسميساعد

كمياتعلىوأسنانناعظامناوتحتوي.الحليبفىالموجودين

أيضئااللاكتوزسكرويعطى.العنصرينهذينمنكبيرة

.الكربوهيدراتانظر:.للحليبالحلوالمذاق

مثلبالطاقةالجسمتزويدعلىتعملالدهون

ببعضالجسمإمدادعلىأيضئاوتعمل،الس!ضيات

الطعمالدهنويعطىيحتاجها.التىالدهميةالأحماضا

علىأيضاالحليبدهنويحتوي.للحليبوالغنيالمميز

الموادهذهومن،متعددةأخرىوموادالفيتاهمينات

دهنويبدو)أ(.فيتامينإلىالجسميحولهالذيالكاروتين

وتحتويجدا.دقيقةكرويةحبيباتشكلعلىالحليب

الحبيباتهذهمنمليون001علىالحليبمنقطرة

هن.لدا:نظرا0يةول!صا

صحيةحالةفيوبقائهالنموعلىالجسمتساعدالمعادن

المعادنأهممنوالفوسفورأ-!السيوماويعتبر.حيدة

رئيسيامصدراالحليبيعتبرحيث،الحليبفىا!وجودة

فىالموجودةالأخرىأطعدنيةاأمحناصراأما.أصسيومأطكا

،والصوديوم،البوتاسيوم:منكلأفتشم!الحليب

،النحاسو،الألومنيوممنضئيلةوكميات،والكبريت

والزنك.والمنجنيز،والحديد،أسودوا

النمو،علىالجسمتساعدفهى،المعادنتشبهالبروتينات

بالطاقةالجسمإمدادعلىوتعملجيدةحالةفيوالبقاء

الكاملة.البروتيناتمنالحليببروتيناتتعدكماأيضا.

الضروريةالأمينيةالأحماضجميععلىتحتويإنهاحيث

.الأخرىوالأنسجةالدملتكوين(البروتين)أجزاءأ!لجسما

ذاتاللحومبروتيناتوبعضأجيضابروتيناتتعد

الجبنينويشكل.الحليببروتيناتمنأعلىعذائيةشيمة

يوجدحيثالحليببروتينأخماسأربعةحوافيأس!طزير()1

البروتين.الظر:.فقطالحليبفى

أنسجةعلىوالمحافظةللنموضروريةموادالفيلامينات

)البريكالهزالالأمراضببعضالإصابةوتمنع،الجسم

بمعظمالجسمبإمدادالحليبويقوم.الأطفالوكساحبري(

الأغذيةفىالموجودةتلكمنأكبروبكمياتالفيتامينات

منلكلممتازامصدراالحليبويعتبر.الأخرىالطهبيعية

1(.)بلفيتامينجيدامصدراو2(و)ب)أ(فيتاميني

6()بهىالحليبفيالموجودةالأخرىوالفيتامينات

وفي.قليلةبكميةولكنو)ك(و)هـ(و)ج((21و)ب

)د(فيتامينإضافةعلىالحليبمزارعتعملالبلدانبعض

الفيتامينانظر:.أصلحليب

نفسعلىوالحيوانالإنسانمنكلحليبيحتوي

باختلافتختلفالموادهذهكمياتأنإلا،المغذيات

الجاموسبحليبالأبقارحليبفبمقارنة.الحليبمصدر

ماأضعافثلاثةعلىيحتويالجاموسحليبأننجدمثلا،

حليبيحتويهما51.و،الدهنمنالأبقارحليبيحتويه

ماأرباعثلاثةعلىيحتويأنهحينفى،البروتينمنالأبقار

السكر.منالأبقارحليبيحتويه
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،الألبانمنتجاتصناعةلديهاالتىالدولمعظموفى

ومواصفاتشروطتحتالدسمالكاملالحليببيعيجب

الكاملالحليبيحويأنالدولمعظموتشترط.معينة

موادمن.8%5وحواليالحليبدهنمن3%الأقلعلى

وجودالاخرالبعضويشترط.الدهنيةغيرالصلبةالحليب

الحليب.فىالدهنيةغيرالصلبةالحليبموادمنأعلىنسبة

من%وهدهن5.3%علىيحتويالأبقارحليبومعظم

وتختلف.معدنيةمواد%.7،وبروتين.3%5واللاكتوز

السلالاتبينوكذلك،لأخرىبقرةمنالنسبهذه

نوعيةعلىأيضاالحليبتركيبنوعيةوتعتمد.الختلفة

.بالحيوانالعنايةمقداروعلى،البقرةبهتتغذىالذيالعلف

مهماجزءاالحليبيعد.البشريالغذاءفيالحليب

حديثيللأطفالالأولالغذاءفهو.الناسمعظمغذاءفي

وأ)الثدي(،الطيعيةبالرضاعةتغذشهمتمتسواء،الولادة

الجسميساعدفهو)الرضاعة(.الصناعيةارضاعةطريقعن

وينمو.المغذياتمعظمعلىيحتويلأنهالنموعلى

الأطفالمنأسرعبشكلبالحليبيتغذونالذينالأطفال

كما.الحليبولايتناولوننفسهالغذاءعلىيعتمدونالذين

ربماالتيالمغذياتعلىالحصولعلىالناسالحليبيساعد

غذاؤهم.إليهايفتقر

كميةتحديدفيالتغذيةوخبراءالأطباءمنكليختلف

بأنينصحوعموماالفرد.يشربهاأنينبغيالتيالحليب

أكوابثلاثةالأقلعلىوالمراهقينالاطفالمنكليشرب

يشربوابأنفينصحالبالغونأمايوميا.ملم042سعةذات

للحواملبالنسبةأمايوميا.الأقلعلىواحداكوبا

أكوابأربعةإلىثلاثةمنيتناولنأنفيجبوالمرضعات

يوميا.

الموصىالكميةيشربواأنالناسمنالكثيريستطيعولا

البالغينمنالعديدفإن،المثالسبيلوعلى.الحليبمنبها

كميةيهضمواأنيمكنهموالاسيويةالإفريقيةالدولفي

قليلةكميةلديهاأجسامهملأنوذلك،الحليبمنقليلة

تحطيمعلتعملكيميائيةمادة)اللاكتيزاللبنإنزيممن

منضئيلةنسبةالبلدانمعظمفيوتوجد(.الحليبسكر

العديدوينصح.للحليبحساسيةلديهمالذينالأطفال

لبهلالحدولهذايصف.والاستعمالوالتركيبالمكهةفىكبيربشكلتختلفومنتجاتهالح!يبألواجمنالعديدهناكالحليبمنتجات

الحليب.تصنيعخلالهامنشكمالتىوالعملياتالاطعمةمنالقليلمختصر،

التمشيععمليةالوصفالحليبومنتجاتأنواع

نمسةعلىللحصولالكاملالحلي!معالقشدةالمزوعوالحلي!القشدةسكلتخلطومحمدحلوحلي!ناتجكريمالآيس

تجنيسه.ويمالحليطهدايعقم.الحلي!ده!سمناسبة

الحزءإرالةوتتم.ناعمةحترةتشكيلليتمالحليبإلىآخرعاملأوالبكتيرياتضافالحلي!سمعالحةحثرةالجبن

الحبن.سمختلمةأنواعالحترةسيصعثموص.الحترةمىالسائل

دهنإلىوالمفتقرالقشدةوالمنروعالمبسترالحليبإلىللحمصمشحةح-ياتضا!مميرطعمذوالدهنسخمصحلي!الجريثى

ديه.المرغو!الطعميكتمسبحتىليتخمر،الحلي!يترك.الحلي!

نسبةعلىللحصولالكاملبالحليبالقت!دةالمروعالحلي!ئمرححوالىعلىيحتويحليبالدهنقليلحليب

تجنيسه.ويتميعقمالحليطهدا.الحلي!دصسما!سةالحلي!دصس%-2.،ه

يعل!.ثمالماء،م!منالسةكميةلإرالةمفرأ!و!فىالمعقمالكاملالحلي!يسحن6%0حواليسهلزعكاملحلي!اللبخرالحليب

.باحكامويسديعل!ثمأولأيعقماأرويمكىيعق!ا.تم،،حكامالعلسةوتغلق!يالحعطإلىيحتاحلا،ما"سهس

يفئ.حتىثلاحة

تجنيسه.شملمالديال!صاملالحليبسآليائفصل%.،أحوالىع!يحتويحلي!القشدةالمنزوعالحليب

الحلي!ده!س

لزبدةا

لق!ثدةا

الحامفةالقشدة

الزلادياللبن

سحضوصحليصدهن

المحتويالغحيالحلي!مشحاتس

الحليصدصم!بر18على

مميرطعموذاتوتاشكةطريةقتدة

الحليبده!من%أ8علىتحتوي

اضحيناالحليبأتمكالمنشكل

ربدة.إلىالحلي!ده!محولةالياومحضوصةمبسترةقندة

تحميسه.تحملمالديالكاملالحليصم!آلياتمصل

د!تردتم،حامضةتشدةإلى!تحولها،القشدةإبىاطحمصمشحة!كتيرياتفط!

مباشمرةوالنكهةالحمضإضافةطريقعنأيضاوتصححالمطلو!.الطهعمإلىالوصول

.القشدةإلى

البكتيرياتضال!تمجزئيا.قتدتهلزعتحلي!جمعالدسمحالىمحفحلي!ئحلط

الحصولبعدوتقسىتبرد3،الطعمكيزةخثرةمكو،ليتحمرالحليطويترك.والم!كه

.عادةإليهوالسكرالفواكهوتصا!.!يهالمرعو!الطعمعلى
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منعاليةنسبةلديهمالذينالمرضىالأطباءمن

الكاملالحليبشمربيتجنبواأندمهمفيالكولسترول

.الكولسترولعلىاحتوائهبسبب

جميعأنسجةفيتوجددهنيةمادةوالكولسترول

الدمفيالكولسترولمنالعاليالمستوىويؤدي.الحيوانات

يسببأنيمكنالذيالمرضوهو،الشرا!نتصلبإلى

كميةعلىالدهنالمنزوعالحليبويحتوي.القلبيةالنوبة

.الكولسترولمنقليلة

المائدةإلىالمزرعةمنالحليب

يوميا،الطازجالنقيبالحليبالنالرملايينلمجمتع

المراحليميزمنهمالقليلولكن.الطعامأوقاتفيوخاصة

يصلحتىتصنيعهثمأول!،المزرعةمنالحليببهايمرالتي

.الطعاممائدةإلى

مزارعفىالحليبينتج.الحليبإنتاجمزرعةفى

أبقارمن،عاليةصحيةومواصفاتظروفتحتالحليب

الأبقار.انظر:.الحليبأبقارتدعى

البلدادفىالحليبمنتجىمعظميستخدم.الإنتاج

الآلىئعتبرالحلبحيث.أبقارهملحلبآلاتالصناعية

الحلبلكنو.اليدويالحلبمنصحياوأضمنأسرع

الحلابة.انظر:.الدولبعضفيمنتشرازالمااليدوي

حتى،الخامالحليبالبقرةتنتجهالذيالحليبيدعى

فيسريعبشكلالضارةالبكتيرياوتنمو.تعقيمهيتم

منتجويعمللذلكوباردا.نظيفايحفظلمإذاالخامالحليب

أدواتوتعقيمالحلبوأماكنأبقارهمتنظجفعلىالحليب

خزاناتفيالخامالحليبالفلاحينمعظمويخزن.الحلب

حلبوعند.التصنيعمكانإلىنقلهشمحتى،مبردة

حواليإلىتبريدهشمحيثخزانإلىالحليبيتدفقالأبقار

لنظافةالمحددةالمواصفاتالحكوميةت!إلهيئاتم

هذهأنمنالتأكديتماول!ص.التصنيعومعاملالحليب

المحليونالصحةمفتشويقومتنفيذها،يتمالمواصفات

اختباراتويجرون،التصنيعوأماكنالمزارعبتفتيش

قبلمندوريبشكلالأبقاروتفحص.للحليبمخبرية

ومرضالدرنمرضمنخلوهامنللتأكدالبيويينالأطباء

البرو!ميلية.عدوى

منيباعالذيالمسائلالحليبجميعتقرسايصنف

الدرجةأو)أ(بالدرجةالصناعيةالبلدانفيالمائدةأجل

بالظروفتتعلهتخاصةقوانينالدولمعظهمولدى(.1)

لكى،ويصنعالحليبفيهاينتجأنيجبالتيالصحية

العديدوتسمح.الأولىالدرجةأو)أ(،الدرجةمنيصنف

تمستعملالتيالتصنيعدرجةمنالحليبببيعالدولمن

التصميع.معام!!دىمستمرةعمليةامخليبونقاوةنوعيةاختبار

العيمات.فىالبكتيرياأعدادليحترمحهراالمنىهدايستعمل

الأخرىالحليبمشتقاتإنتاجفيرئيسيبمتم!!!

كريم.والايعم!والجبنةالزبدةمثلوتصنيعها،

بعضفىالحليبمنتجيمنالعديديعتبرالتسولق.

التعاونيةالجمعيةفيمشاركينوملاكاأعضاءالبلدان

الحليببجمعالجمعيةهذهتقومحيث.الحليبلمنتجي

وتعملسعر.بأعلىالتصنيعلمعاملوبيعهأعضائهامنالخام

منالحليبجمععلىفقطليسالتعاونيةالجمعياتبعض

الخاصة.معاملهافيتصنيعهعلىوالعملبلأعضائها،

الدنياالأسعارتحديدعلىالحكوماتمنالعديدتعمل

منمنتجاتهممقابلللمزارينتعطىأنيجبالتي

الدولفيالشائعةالزراعيةالسيالممةوتؤكد،الحليب

مضمونسعرعلىالمزارعونيحصلأنعلىالأوروبية

منمنتجاتهمتكونأنشريطةالحليبم!لإنتاجهما

الحكومةوتشتري.القياسيةللمواصفاتمطهابقةالحليب

فىالحليبسعرينخفضعندماالحليبمزارعمنتجات

زيادةإلىالترتيباتهذهأدتوقد.الأدنىالحدعنالسوق

الحليب،بحيراتعليهاواطلق،والفائضالإنتاجفيكبيرة

ففي.الأوروبيةالدولعلىمحصوراليسهذاولكن

الأمريكيةالمتحدةالولاياتحكومةامتلكتام،869

منتج.0004.1لحواليالحليبمنتجاتبيعفىالحق

أبقارهممنكبيرعددبيععلىالمنتجونهؤلاءوافقوأيضا

علىسنواتخمعي!لمدةالمهنةهذهنطاقخارجوالبقاء

الحليبإنتاجخفضأجلمنالإجراءهذاتموقد.الأقل

.للاستهلاكالمطلوبةالكميةمعليتمشى

وتشغيلبدارةالحليبتصنيعمعاملتقوم.النقل

.المزارعمنالحليبلنقلكبيرةخزاناتذاتشاحنات
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علىيومينكلالمزارعمختلفمنالحليبالشاحناتوتحمع

الشاحنةخزانويكون.التصنيعأماكنعلىتوزعهثمالأقل

الحار.الجوفيحتىبارداالحليبيحفظحيثمعزولأ

وذلكمنهعيناتوتؤخذمزرعةكلفيالحليبيختبر

لأنمهمةالعيناتهذهوتعتبر.الخزانإلىضخهشمأنقبل

.الخزانفىمدعضهيمزجالمزارعمختلفمنالحليبكل

قسمإلىمزرعةكلمنالمأخوذةالعيناتهذهوترسل

والنوعية.التركيباختبارأجلمنوالمصنعينالمحليالصحة

الحليبمنكبيرةكميةتصنيعيتم.التصنيعمعملفي

.والقشدةالعسائلالحليبمنمختلفةأنواعإلىالمنتج

منتجاتإلىويحولالمتبقىالجزءمنالأكبرالقسمويصنع

كريم.والايسوالجبنةالزبدةمثلالأخرىالألبان

منخاصنوعصناعةفيصغيرةكميةتستعمل

هذاويستعمل.الحامضالحليبتسمىالحليبمنتجات

عمليةيليفيماونناقش.المعويةالاضطراباتلمعالجةالحليب

.الطازجالسائلالحليبمعالجة

التصنيعمعملإلىبالحليبالمحملةالشاحنةتصلحالما

الحليب.ومظ!وطعمرائحةباختبارالختبراتفنيويقوم

وكميةالبكتيريا،وعدد،الدهنيالمحتوىأيضاويقيسون

أثناءأيضاالحليبويختبرون.والحموضةالصلبةالمواد

علىالاختباراتهذهوتساعدوبعدها.المعالجةعملية

منالحليبيعتبرحيث.ونقائهالحليبنوعيةالتأكدمن

بدقة.اختبارهايجبالتيالمغذياتأكثر

مبرد.خزانإلىالأوليةالاختباراتبعدالحليبيضخ

تعملحيثالخزانإلىطريقهفيوهوالمصفىعلىويمرر

يمكنأخرىموادأيأووالغبارالشعرإزالةعلىالالةهذه

أساسيةمراحلبخمسةالحليبويمر.الحليبفيتوجدأن

الترتيبعلىالمراحلوهذه.الخزانمنيضخأنبعدوذلك

)التعقيم(البسترة-2القياسيالتوحيدأوالفصل-أ:هي

التعبئة.5-التدعيم4-التجنيس3-

الحليبمنجزءفرزيتم.القياسيالتوحيدأوالفصل

عمليةوخلال.توحيدهشموالباقى،الخزانمنالاتيالطازج

جزءويستخدمآليا.الحليبمنالزبدةأوالقشدةتفصلالفرز

زجاجاتفييعبأالاخروالجزءالزبدةصناعةفيالقشدةمن

منالباقيالجزءأما.أخرىمنتجاتلإنتاجيمستخدمأو

زجاجاتفىيعبأأنفيمكنالقشدةالمنزوعالحليب

الأخرىالمنتجاتبعضتصنيعفييستخدمأو،للاستعمال

المنزوعوالحليبالقشدةمنوالباقى.الحلومالجبنةمثل

بعد.فصلهشملمالذيالحليبلتوحيديستعملالقشدة

الحليبمحتوىتعديلسمالقياسيالتوحيدعمليةوفى

المنزوعالحليبأوالقشدةإضافةطريقعنالدهنمن

فيالحليبيتدفقطالماالدهنيالمحتوىويقاس،القشدة

معالجةتتمكيف

فيالكاملالحليب

الألبانمصنع

الباقيويعالج،وقشدةالقشدةمنزوعحليبإلىمنهقسمفصليتمالمصنعإلىالحامالحليبيصللعدما

وجوبإلىالفاحصأشارفاذا.القياسيالتوحيدعمليةهيالعمليةهذهفيالأولىوالخطوة.كاملكحلي!

القشدةالمنزوعالحليبإضافةفيجبالعكسدلوإدا.الدهنمستوىبرفعإضافتهافيح!القشدةإضافة

ويغلرو.ويجانسالحليبيعقمالمماسبةالدهنكميةإلىالوصولولعد.الدهننحسةلتخفيض

الدهنمحتوىلفحصالحليبفاحصارومالمجب

إضافةطريقجمنصخنع:القياسيالحلي!

الفشدة.اوالقشدةالمنزوعالحليب

لمقلورلمحالسرر!سمسا!لقشداعهدلحليبالمز

.1001.ءا"5!

سدرلحكم!أاورهنص؟!يحطماحلصنالحليصل!هلسيعملالفاصل

-.-البكتيرياقلهـإلىيىالخاملحر

الحاوياتا!لىرقشدةالقشدهصنزوع
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فيتمالمطلوبالمستوىعنالمحتوىانخفضفإذأ،الأنابيب

فيتمالدهنيالمحتوىارتفعإذاأما.الحليبفىقشدةضخ

هذهتمكن.الحليبإلىالقشدةالمنزوعالحليبضخ

وأ%2لهالدهننسبةحليبإنتاجمنالمصنعينالطريقة

الحليبمحتوىأنتؤكدوأيضا.متجانسوبشكلأقل

الحكومية.القياسيةالمواصفاتمعيتوافقالدهنمنالكامل

الحليبتسخينعمليةتتضمن(الحليب)تعقيمالبسترة

يباعالذيالحليبوكل.للأمراضالمسببةالبكتيريالقتل

معظمويبسترمبسترا.يكونالصناعيةالدولفيتقريبا

)الطريقةقصيرةزمنيةولفترة،العاليةبالحرارةالحليب

درجةإلىالحليبتسخينيتمالطريقةهذهوفي(.السريعة

بسترةتت!اكما.بسرعةيبردثم،ثانية15ولمدةم72

حيثأسطيئة(،ا)الطريقةالدفعاتبطريقةالحليببعض

بيمما،ساعةنصروولمدةم63درجةإلىالحليبيسخن

درجةإلىالحليبتسخينيتمالبسترةفوقماطريقةفي

بسرعة.يبردوبعدهاأكثرأوثانيتينولمدةم3815

المذكورةالطرقمنطريقةبأيالمعالجالحليبيفسد

المعقمالحليبفإنذلكومعمبردا،حفظهيتملمإذابسرعة

شهورلعدةصالحايبقىجداالعاليةالحرارةدرجةطريقعن

م941إلىالطريقةهذهفيالحليبويسخنتبريد.بدون

حاوياتفيويخزنبسرعةيبردثم،ثوان6-9ولمدة

باسماالاخيرةالطريقةبهذهالمعالجالحليبويدعى.معقمة

المعقم.الحليب

والحليصأعاملاالحليبكلتحنيصتقريباشم.التجنيس

ويعمل.الصناعيةالدولفىيباعالذيالدهنمنخفض

لابحيث.الحليبفىالدهنكرياتتحطيمعلىالتجنيس

عنالمجانسةهذهوتتم.للحليبالعلويالسطععلىتطفو

الكراتتمريرعلىتعملحيثالمجانس.تدعىآلةطريق

هذهوتؤدي.عالوبضغطضيقةفتحاتخلالمنالدهنية

كلتحتويبحيثالدهنيةالكرياتعددزيادةإلىالعملية

،القشدةمنالكميةنفمم!علىالحليبقطراتمنقطرة

منأكثرغنياطعمايعطيتحنيسهتمالذيفالحليبوهكذا

التجنيس.انظر:.تحنيسهيتملمالذيالحليب

عنللحليبالغذائيةالقيمةتحسينعلىيعملالتدعيم

الفيتاميناتوخاصةمعينةغذائيةموادإضافةطريق

لأن)د(فيتامينالألبانمصانعبعضوتضيف.والبروتينات

المنزوعالحليبدعميتمكما.منخفضةالحليبفيكميته

فيتامينإلىبالإضافة)أ(وفيتامينالبروتينبإضافةالقشدة

إضافةعلىأيضاالألبانمصانعمنالقليلتعملبينما)د(.

الحليب.إلىالمعدنيةالموادوبعضأخرىفيتامينات

الحليب.تصنيععمليةفىالأخيرةالمرحلةتعتبرالتعبئة

وإغلاقها،العبواتبملءالأوتوماتيةالحليبآلةتقومحيث

،الصورةودي.السرعةممنتهىوتحتمهاالحليبأوعيةتملأالعبئةآلات

زحاحةسبعننبتعبئةتقومتعبئةآلة!حبطألمانمصنعدىعامليقوم

الدقيقة.فىلتر8.3سعةحليب

ويمكن.الزجاجأوالمقوىالورقمنمصنوعةأسبواتوا

فىالمعبأللحليبأضرارايحدثأنالمباشرأغلوريااطضوء

علىيعملحيثالبلاستيكيةأحبواتام!خاصةأنوا

نكهته.منيغيروربماالحليبفيالفيتاميناتبعضتحصم!

نأيمكنهاالتيالبلاستيكيةالعبواتبعضهناكولكن

.الفلوريكالضوءالضارةالأشعةدخولتمنعأوتعكس

إلىالمعبأالحليببتوزيعالمبردةالشاحناتوتقوم

توزيعكانال!وقاتمنوتتوفي.والمنازلالمحلات

فإناليومأما.مكانكلفيشمائعاالبيوتإلىالحلي!

.الأوقاتبتلكمقارنةقليلاباتالبيوتإلىالحليبتوزيع

الكبيرةالمركزيةالأسواقمنالحليبلشراءالعائلاتوتقوم

التجزئة.بيعمحلاتمنأو

الحليبمنالعالميالإنتاج

يبلكلددهاوالتي-العالمفيالموجودةالماشيةتنتج

الحليبمنطنمليون047-رأسمليون222حوافي

إلىبلدمنكبيربشكلالحليبإنتاجويختلف!شويا.

وعلىالمستخدمةالتعبئةوسائلعلىهذاويعتمدآخر.

المنتج)سابقا(السوفييتىالاتحاديعتبر.الجويةال!وف

34حوالييمتلككالطحيث،أصمالعافيللحليبالأكبر

601حواليتنتجالتيالحلوبالماشميةمنرأسمليون

سنويا.الحليبمنمتريطنملاورن



517المكثفالحليب

ولديهاالثانيةالمرتبةفيفتأتيالمتحدةالولاياتأما

أكثرتنتجالتىالحلوبالماشميةمنرأسمليون11حوالي

الثالثالمركزالهندوتحتلسنويا،متريطنمليون66من

طنمليون23حوالىتنتجحيثالبقريالحليبإنتاجفي

وتعد.حلوببقرةرأسمليون25منالحليبمن

إنتاجفيالمرتفعالمتوسطذاتالدولمنالمتحدةالولايات

وفي.سنوياأطنان4.6البقرةتنتجحيثالواحدةالبقرة

سنويا.أطنان6البقرةتنتجوهولنداوالدنماركالسويد

الحليبصناعةتاريخ

استخدامفىالإنسانبدأمتىالانحتىيعرفلم

البابليونعملفلقدحال،كلوعلىغذأء.الحيواناتحليب

الحيواناتتربيةعلىالقدماءوالهنودالقدماءوالمصريون

فيالعائلةبقرةكانتفقد..مق0004مشةمنذاللبونة

كانتحيث.للحليبالرئيسيالمصدرهيالوقتذلك

إلىالباقيوتبيعالحليبمنيلزمهاماتستهلكالعائلة

العالم.منأجزاءبعضفيشائعاالعملهذاومازالجيرانها.

وجودتمنعقوانينوضعتوتوسعها،المدننموومع

خارجالأبقارمربوبدأولذلك،المدنحدودضمنالأبقار

تجارةأعمالوتأسيس،قطعانهمحجمبزيادة-المدنحدود

الحليب.

منالعديدالحليبصناعةتطورعلىساعد

ما856عامففي،الجديدةالتصنيعوعملياتالاختراعات

اختراعبراءةعلىبوردنجيلالأمريكىالخترعحصل

العالمقامأم،864عاموفي.المكثفالحليبلمعمل

تبنتهاالتىالبسترةعمليةبتطويرباستيرلويسالفرنسي

عشر.التاسعالقرنمنالتسعينياتفيالألبانمصانع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحليبومنتجاتالحليب

اللبن،الزباديكريمالايس

لزبدةاالجبن

الكوميسالجبنين

اللبنمخيضالمركزالحليب

المكثف!الحليب

المجففةالأطععة

وتصنيعهالحليبإنتاج

البسترة

بقارلأا

لأغناما

الرنةأيل

الماءحاموس

الحليبإنتاخ

التجنيس

الحلالة

الحاليبدرمصا

الجمل

حيوان،ماللاا

عزلماا

ثور،كلياا

الموضوعصرعنا

للحليبالغذائيةالقيمة-ا

الحليبفيالمغذيات-أ

البشريالغذاءفيالحليبب-

المائدةإلىالمزرعةمنالحليب-2

الحليبإنتاجمزرعةفي-أ

التصنيعمعملفيب-

الحليبمنالعالميالإنتاج-3

الحليبصناعةتاريخ-4

أسئلة

الحليب؟منتصخعالتىالشائعةالغذائيةالمنتجاتما-أ

غرضها؟وما؟التعاونيةالحليبحمعياتما-2

الحليب؟منقليلةكميةالناسبعضيهضملماذا-3

عمليةوخلال؟البسترةعمليةأثناءللحليبيحدثماذا-4

التجنيس؟

يعنىوماذا؟الحليبمن1()الدرجةأو)أ(الدرجةتعنىمادا-5

الحام؟الحليب

الحليب؟مصانعفيالختبراتفميويختبرمادا-6

القيمة؟عاليغذاءالحليبيعدلماذا-7

جانبإلىبالحليبالإنسانتمدالتىالاحرىالحيواناتما-8

؟الأبقار

؟الخامالحليبفيالبكتيريانمووقف!علىالمزارعيع!لكيف-9

%6.حوالىأزيلكاملحلوحليبالمركزالحليب

كاملحليببتسخينيجهزالمركزوالحليب.مائهمن

ثمالماءلتبخيرالهواءمنمفرغةخزاناتفيمتجانسمبستر

الحليبفإن،المكثفالحليبوبخلاف.بالحرارةيعقم

)د(فيتامينإليهيضافبللحفظهسكرإليهلايضافالمركز

يعدمينبرججونالسويسريوالخترع.التغذيةأجلمن

لتركيزناجحةوسيلةاختراعبراءأتتسلممنأول

سكر.إضافةبدونالحليب

المكثف.الحليب،الحليبأيضا:ان!

الحليبيصنعمركز.مبسترحليبالمكتفالحليب

إلىحجمهلإنقاصالحليبكميةمنالمياهبتبخيرالمكثف

نأيجبفإنه،معقمغيرولكونه.النصفيقاربما

مصدرالمكثفالحليبيفسد.لاحتىالثلاجةفييحفظ

.2بوفيتامينوالكالسيومللبروتينجيد

عنهينتجالمحلىالحليبمنللمياهالجزئيوالتبخير

%45نحوعلىالمنتجهذاويحتوي،المحلىالمركزالحليب

تبريد.إلىيحتاجلافإنه،علبفىيعبأوعندماسكر.

المحلىالمركزوالحليبالمكثفالحليبمنكلويستعمل

فىيستعملكماأساشا،والحلوىكريمالايسعملفى

الخبز.
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الكريمة.الحجارةأوالمعادنأوالمينامنتصنعزينةالحلية

أيضاتستخدمكما.الشخصيةلكينةعادةالحلىتستخدم

.الملوكتيجانحلىمثلالبلاد،بعضفى،الدولةلرموززينة

الساعة.راندومحورارت!صازسطحإلىأيضا،الحليةوتشير

الحلي.بمالجوهرةبمالتاج:أيضاانظر

بعد-...هـ،8بعد-)....السعديةحليمة

بنالحارثبنأطهاعبد،ذؤيبأبيبنتحليمةم(.063

النبيمرضعةالهوازنىالبكريالسعديجابربنشجنة

أخذتلماعندهاالحيرفكثرأموالها،فيلهااللهبارك!!!.

وهونجوتهعلىبراهينورأت.لإرضاعهوو!أللهرسول

بعد،فيماأسلمت.امهإلىوردتهعليهفتخوفتصغير،

فىوهوعلبلىاللهرسولعلىقدمت.الصحبةلهاوثبتت

فجلسترداءهأ!اربسطإليهاوقامفعرفها،،الجعرانة

بر!أحزىاعمدبنالحارثاسمهلهاعمابنتزوجها.عليه

اكتىوهىحذافةوبنتهاللهعبذأبنائهمنوأسلم،رفاعة

،هوازنسبىفىكانتهذهوالشيماءبالشيماء.اشتهرت

وأعطهاهاوأكرمهاكل!تاللهرسولعرفهابنفسهاعرفتفلما

!لا!.هـىانظر:قومها.لإدإلىوردها

الغربيالجزءفىتقع.العريقةالسوريةالمدنإحدى!حماة

سكانهاعدد.العاصينهرضفافعلىسوريا،من

677112.كانأنبعدأم879عامنسمة0004.21

نسمة000919محافظتهاوس!صان.أم06!عامفي

بعحص!88382المحافظةمساحةتبلني.ام889عامفي

.2اشخاصاكم301علىتزيدكثافة

،القدمحيثمنوحلبدمشقمنكلاتضارعوهى

للألفتعودآثارافيهاانغولتالدنماركىالعالمكشففقد

الحجريالعصرفىمأهولآموقعهاكانكما،.مقالخامص

أيديعلى.مق0012إلىالمدينةبناءويعود.القديم

ممل!!ةأنشأواالذينالآراميينعصرفيوازدهرتالامور!ن،

ثمومن.م،ق072عامال!شوريوندمرهاالتيحاماتأرام

وردوقد.التواليعلىوالرومانواليونانللفرسخضعت

القيس:امرئشعرفيذكرها

والهوىاللبانةألمبابتقالع

وشيزراحماةجاوزناعشية

أبيبقيادةم(هـ)638أ8عامالمسلمونالعربدخلها

النزاعإثرعلىعمرانهاانكمعقثم،الجراحبنعامرعبيدة

فأصبحت،الشرقفيوكندةالغربفيكلبقبائلبين

واحتلهام(09)2هـ،092عامحمصأعمالمن

وفي.سنواتسبعلمدةأم(01هـ)2058عامالصليبيون

ثم،جدوىدونحاصروهاأم(1هـ)57276عام

حماةعيرنوا

هـ.995عامفىأيضاجدوىدوناحتلاأ!اشأساحا

مصرمماليكسلاطينظلتحتحكمتأسرة!يها:ظهرت

الفداء.أبورجالاتهاأبرزمن:كاذ

تابعةولايةأصبحتام651عامالعثمانيالعصروفي

المشأثرالحلفاء.احتلهاحيثأم189عامحتىللأستانة

أكثرفيببسالةأهلهاوقاومهمأم029عامالفرنسيونبها

.مرةمن

أصبحالذيالعظبمقصرمثلفريدةاثاراحماةتحوي

زمنفىانشئالذيالكبيروالجامع،الشعبيةللتقاليدمتحفا

وجامع،الجراحبنعامرعبيدةأبيأسفاغاأصحالىا

الدينبدرالسلطانبناهأرزياأ!سلطاناوجامع،الحيات

العهدإلىتنعسبالتىوالنواعيرأغداء،اأبيشقيق-ت

اشتهرتكماومعالمها.المدينةملامحابرزوهي،الرومانى

والمدرسةاندثرتالتيالطواشيةكالمدرسةبمدارسهاحماة

هذهوأكثر،الغزيةوالمدرسةالعصرونيةوالمدرسةالبارزية

.الانتلاشىالمدارس

منهموالأدباءالعلماءمنالكثيرحماةفيتخرج

وابن،الدينصلاحصديقمنقذبنأسامةالاديبالفارس

وابنالانصاريالدينوشرف،البرمكىالدينوتاجالفقيه

وطاهرالحامدالدينبدروالشاعرالفداء،والو،العديم

الكيلانى.وأمينالنعساني

مثلوالسياحيةالأثريةالأماكنمنالعديدفيهايوجد

.مصيافوقلعةوردانابنوقصرشيزروقلعةأفاميا

والكرمةوالزيتونالحبوبزراعةأريافهافيتجود

بلدةفيبمعملوتجميعهتصنيعهشمالذيوالبصلوالقطن

وغزله،القطنكحلجالحديثةالصناعاتعنفضلا،سلمية

والزيوتالشمندر،منالسكروصناعةالصوفوغزل

ومصنع،القضبانوصناعةالحديدلصهرومعمل،النباتية

.الأعلافوتصنيعوالأحذيةالتبغومعملالإسمنت
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وفيها،الأسنانطبكليةعنفضلأ،للبيطرةكليةفيها

نشط.ثقافيمركز

سوريا.أيضا:انظر

-973هـ؟،102-)121أسامةبنحماد

الكوفي،،أسامةأبوزيد،بنأسامةبنحمادم؟(.817

ومن،العلمأئمةمنكان.هاشمبنيمولى،الثبتالحافظ

والأعمش،عروةبنهشامعنحدث.الحديثحفاظ

عبدالرحمن:حدثوعنه.وغيرهم،الليثيزيدبنوأسامة

قال.وطائفة،وإسحاقوأحمد،،والشافعي،مهديابن

منأثبتأسامةأبو:أبيهعنحنبلبنأحمدبنعبدالله

ضابطا،الكتابصحيحكان،عاصمأبيمثلمائة

ماثبتا،كان:أبيهعنأيضاوقالصدوقا.كيسا،،للحديث

كتبت:قالأنهبالسندعنهونقليخطىء.يكادلاأثبتهكان

جميعفيوحديثه.حديثألفمائةهاتينبأصبعي

والدواوين.،الصحاح

حماد.بدكين،ابنانظر:.بلكينبنحماد

م(.716597-أهـ،97)89-زيلىبنحماد

محدث،الثبت،الحافظ،العلامة،درهمبنزيدبنحماد

الضرير،،البصري،الأزردتى،الأزدي،سماعيلإبوأ،نهزما

آلافأربعةيحفظكان.سجستانمنأصله.الأعلامأحد

رألم:مهديابنقال.الستةالأئمةأحاديثهخرج،حديث

السنةفييدخلالذيبالحديثولا،بالسنةأعلمقطأحدأ

اخرفيضريراأصبح:الذهبيقالزيد.بنحمادمن

.بالبصرةوتوفى.عمره

حمادايعنونفهمالحمادان:الحديثأهلقالوإذا

التالية.الترجمةصاحبسلمةبنوحماداهذا،

-783؟م(.؟اهـ؟،67-؟)سلمةبنحماد

بنحماد،البصريأبوسلمة،الإسلامشيخالقدوةالإمام

الحديث،رجالأحدالبزاز،،النحويديناربنسلمة

والنحو.

فيوإماما،الحديثفبمإمامامأمونا.ثقةحافظاكان

تصانيف.صاحب،السنةفيرألسافصيحا،فقيها،العربية

سعةفيأوهاموله،العلمبحورمنبحرأكان:الذهبىقال

كحمادالإتقانفيهووليسحجة،صدوقوهوروى،ما

حديثهينحطولم،حدشهإخراجالبخاريوتحايدزيد،ابن

ثابت،عنالأصولفيمسلملهروى،الحسنرتبةعن

إذا:حنبلبنأحمدوقالبهما.خبيرالكونهوحميد،

،البدعأهلعلىشديداكانفإنه،فاتهمهيغمزهمنرأيت

بهيحتجلمفلذلك،حفظهساءالسنفيطعنلماأنهإلا

.الدعوةمجابكانسلمةبنحمادأنوروي.البخاري

صنفمنأول"لمهو:الدينناصرابنقال،تصانيفوله

لم".المرضيةالتصانيف

م(.771-713هـ،ا55-)59الراويةحماد

بنىمولى،الديلميعبيدبنالمباركبنميسرةبنحماد

كانإنه:قيل.الراويةبحمادالمعروفالكوفيوائلبنبكر

فنقب،واللصوصالصعاليكويصحبينشطأمرهأولفي

الأنصارشعرمنجزءفيهوكان،مالهفأخذرجلعلىليلة

وأياموالشعرالأدبطلبثم،وحفظهفاستحلاه،فقرأه

فببئ،عليهكانماوترك،ذلكبعدالعربولغاتالناس

بلغ.ماالعلممن

اشتهروإنمابشعرهيشتهرلمولكنهشاعروحماد

الأشعارمنالرواياتكثيرفهو،بهوعلمهللشعربروايته

كانولذلك،ولغاتوأنسابأخبارمنبهايتصلوما

استعانعبدالملكبنالوليدإنبل،أميةبنيملوكمنمقربا

وأنسابهاالعربأخبارجمعأرادعندماومدوناتهبمروياته

وشعرها.

وعلمهرواياتهكثرةتؤكدالتيالأقوالكثرةورغبم

تكنلممروياتهفيفالثقةوأنسابها،العربوايامبالشعر

البصرةرواةفبعض،ونقادهالشعررواةإجماعمحل

كماباللحناتهامهإلىهذاوشجاوزون،بالوضعيتهمونه

وينحله،غيرهالرجلشعرينحلفهو.سلامابنعنديتضح

بسرقةيتهمهمنهناكإنبلالأشعار.فىويزيد،شعرهغير

لبمالأصمعىأنويذكرون.نفسهإلىونسبتهالقدماءشعر

نصحإذاالناسأعلمحماد"لمكان:قالوأنه-روايتهيرض

لمحمادالكن،روايتهفياتهامهإلىالقيدبهذايشيركأنه

يوثقهالبصريالعلاءبنعمروفأبو،روايتهيوثقمنيعدم

الهيثمويؤكد.وروايتهبالشعرالعلمفينفسهعلىويقدمه

أخبارمنبهايتصلوماالعرببأيامعلمهعديبن

وأشعار.

الجاهلي،الشعرمرويمنكبيرقدرحمادإلىويرجع

كما)المعلقات(الطوالالسبعالقصائدجمعالذيفهو

امرئديوانالأصمعىروىوعنه،النحاسابنيقول

لهمؤلفإلىإشارةوثمة،الحطيئةديوانصنعكما،القيس

كتابباسمالتاريخفيلهوكتاب.الربابأشعاربعنوان

حماد.خبرأوحماد

والحماربالحصانشبيهمستأنسثد!طحيوانالحمار

علىيوجدماعداماخطوطبهليسأنهغيرالوحشي

الكتفعندارتفاعهويبلغ.الحالاتبعضفيأرجله

أكثرخطوجودمعالألوانمختلفوشمعره،ام،2



الحمارالبري052

العصور.عبرالبلدادمنالعديد!ىالألقالحملحيواناتسالحمار

وقوته.بوداعتهمعروفوهو

،للأنواعالمميزةالأخرىوالصفاتالظهر.علىسمرة

نهايةعندأطويلاأصشعروا،القدموصغر،الأذنطولهي

أنتجت:قد.بالجحقالحمارصغيرويسمىالذيل

:طوأ!زاللونالحجمفىمختلفةأنواعاالتهجينعمليات

الشعر.

جنوبمنكلفىبكثرةيوجدالم!أنسوالحمار

أدخلوقد.إفريقياوشمال،أوروباوجنوبآسيا،

.الأثقاللحملأمحترالياإلىالحمارالبريطانيونالمستعمرون

وتوجدأستراليا.شمالفىبكثرةموجودةالبريةوالحمر

وإذا.بالأتانالحمارأنثىوتعرفالحمر.منعديدةأنواع

ينئكلنهالتزاوجهذافإنالفرسأنثىعلىذكرحمارنزا

البغل.انظر:.البغل

سهولفىتعيشالبريةالحمرمنأخرىأنواعوهناك

وكولان،،كيانجالا!ميويالبريالحماربينها،ومنآسيا

وتواجهنادرةانبريةالحمروكلالأخدر.انظر:والأخدر.

.الانقراض

والجمالوالخيولالحميركانتالعربيالوطنوفي

الحدشة.النقلوسائلوصولقبلالرئيسيةالنقلوسائل

الحمار.الأخدربمان!:.البريالحمار

،الحصانيشبهمخططحيوانا!!حشيالحمار

عندأم،وه2.1بينارتفاعهيتراوحإفريقيا.قارةموطنه

ايمسماسه.الصع!ومنمتوحشولكمهالحصالىيتهمبهالوحشىالحمار

ربيع.كلواحداححمتمالضعإلاثهرمعظم

عائلةأعضاءبقيةعنويختلف)ال!ضف(.الحارك

الحماروشميز.الخططلونهبسببوذأث،الخيول

عليهايغلبالتي،متناسقبشكلالمرتبةطهبخصهأا!حشىا

هذهتغطي.القاتمأجنىاأوالأسودثاالأبيضااللونان

لتتقابلوتنحرف،الحيوانجسمأجزاءجميعالخطوط

أذنىعلىأيضاالخطوطتظهر.وقدالرأسجانبىعند

رقبته،فىالكثيفالشعروعلىالطويلتينالوحشيالحمار

ألوانوتختلط.كذلكالذيلأسفلالشعرخصلةوعلى

تحديدعدوهعلىيصعبمماالوحشيةالحمرقلإعخطوط

الأسدويعد.عليهوالانقضاضمنفردوحشيحيوان

أنواعبعضوتعيع!.الوحشيةالحمرلقطيعالرئيسالعدو

يعيشحينفىمفتوحةعشبيةسهولفيالوحشيةالحمر

آكلاتمنالحماروهذا.الوعرةالجبالعلىالاخربعضها

الذكور.أحديقودهاصغيرةقطهعانفيويعيش،العشب

ترويضهاويصعببشراسةتقاتلالتيالحيواناتمنوهو

جنوبفيالحيواناتترويضويتم.للعولتدريبهاأو

المرضوهوالناجانا،مرضضدحصينةتبدولأنهاإفريقيا

وتحملهإفريقيافيالمستأنسةالحيواناتأغلبيصيبالذي

ذبابة.تسي،التسيانظر:.تسىالتسيذبابة

فيالوحشيةالحمرمنضخمةأعدادعاشتوقد

حتىمصرجنوبيمن،الإفريقيالشرقأرجاءأغلب

المصعنوعاتفيجلودهاوتستخدم،الكابمستعمرة

الوحشيالحمارمنالكواغةنوعانقرضوقد.الجلدية
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وجود.لهيعدولمالإفريقىالجنوبفييعيشكانالذي

الوحشيةالحمرمنالأخرىالأنواعبعضانقرضتكما

منها.عديدةأخرىأنواعالانحتىلاتزالحينفي

.الثدييات:أيضاانظر

الشعر.:نظرا.تلحماساا

وسوائلالدمفيالقدويالخزوننقصحالةالحماص

الحماضحالةيعوضكيمختلفةأساليبللجسم.الجسم

فىيتسببأنيمكنالمتفاقمالحماضلكن.البسيط

الممكنمن.سرعتهأوالتنفسضيقأووالصداعالضعف

وهيالتحمفىبحالةمايعرفإلىالحماضكثرةتقودأن

ذلكعنينتجأنويمكن،الدمفيالحمضنسبةارتفاع

.وفاةأوإغماء

عنينبئأنيمكنلكنهمرضأ،ليسذاتهفيوالحماض

تجعلالتيالفوضىعنينجموهو.بالجسممرضوجود

.القلويمنكثيرايفقدأوالحامضبزيادةيقومالجسد

التنفسيالجهازفىتكونهذهالفوضىحالاتمنوكثير

الجهازفيالحماضويحدثالأيضى.الفشلحالةفيأو

الرئةفىالخطرةالأمراضمثلاضطراباتمنالتنفسى

ويعنىالصدر.وجروحللهواءالعلياالممراتوانسداد

عنالجسميحولالتىالعمليةتأثيرقلةالأيضىالفشل

الأيضىالحماضيرتفع.وأنسجةطاقةإلىالطعامطريقها

والتسمموالسكرالكلويالفشلمثلعواملنتيجة

المشكلةتصحيحمنالغالبفىالعلاجويتكون.والإسهال

عبرللقلويأخرىمادةأوالصوديومبيكربوناتومعالجة

.الأوردةأحد

القلوية.:أيضانظرا

البلادفيالبريالنباتانظر:الأصدر.الحماص

الأصفح.)الحماضالعربية

البلادفيالبريالنباتانظر:.البكتيالحماص

البكتي(.)الحماضالعربية

فيالبريالنباتانظر:الحويصلى.الحماص

الحويصدي(.)الحماضالعربيةالبلاد

التيالنباتاتأنواعمندلعديداسمالمعمرالحماص

منأنواعثلاثةوتنتمىالسوداء.الحنطةعائلةإلىتنتمى

وأالضيقةالورقةذوو!طالعائلةهذهإلىالدائمالعشب

وهذه.العريضةالورقةوذوالجزرلونمنالأصفر

المراعي.وكذلكالقصيرةالخضراءالمروجتدمرالأعشاب

ماطولهويبلغ،الطرقجانبيعلىينتشرالحماضونبات

حافةذات،ضخمةطويلةأوراقولهأسم،602-0بين

الطبفيالسميكةالوتديةجذورهوتستعمل.مموجة

الامراضولعلاج.للعضلاتقابضةأومقويةكمواد

الجلدية.

تطبخأوكالتوابلفتستعملالحمضىالنوعأورأقأما

الحيواناتتسممفيتتسببقدأنهاغيركخضراوات،

ويمكن.الكالسيومعلىمحتويةغيربموادتتغذىالتى

تريازولأمينوهوكيميائيبمركببرشهالحماضمكافحة

السوداء.الحنطةانظر.

)الحمماضالعري!البلادفيالبريالنبات:أيضاانظر

الأصفر(.

منعددعدىيطدقاسمالحماض.فياتالحماص،

تلككلالسوداء.الحنطةلفصيلةتنتميالتيالنباتات

وأغصانأوراقلهاالنباتات

حمضعلىتحتويرطبة

يجعلالذيالأوكزاليك

عليهاتنموحامضا.طعمها

فيخضراءصغيرةأزهار

يتألفمنهاكلمجموعات

فهيبذورهاأما.ثلاثمن

وفي.الأسطحثلاثيةحبات

،الحماضأنواجبعض

الحفاضنباتاللونإليالاوراقتبحول

اواخرفيالقانيالاحمر

الصيف.

فيتنمو،الحماضمنشسائعةفصائلالخرفانحماض

وتشبهسم،اهحواليطولهاويبلغ.الرقيقةالحمضيةالتربة

الحماضأما،أطرافالثلاثةذاتالحربةرأسأوراقها

السهمرأستشبهالأطرافطويلةأوراقفله،الشائع

وأ،مطبوخةأكلهاويمكن،السلطةعملفيوتستعمل

هذاينمو.الشرقيةأوروبافىخاصةحساء،منهايصنع

ارتفاعهيصلوقد،الجبالوعلىالعشبيةالمناطقفيالنوع

سم.06إلى

)الحماضالعربيةالبلادفيالبريالنبات:أيضاانظر

الأصفر(.

الحلأ.انظر:.الئطاقيالحماق

اسمويطق.واليمامالحمامعائلةمنطائرأيالحمام

يطلقبينما،العائلةهذهمنالكبيرةالأنواععلىالحمام
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االأعصاروااع!امىأعشاشهويبمىال!صىالمدنمعظمدييكثرالحمام

الصغار.رعايةفي

المقالة-هذهفي-وسيطلقمنها.الصغيرةعلىيماماسم

معا.النوعينعلىالحماماسم

هذهوتعي!ق.الحماممننوع003منمايقربويوجد

شديدةالمناطقعدافيما،المعمورةأنحاءشتىفىالطور

الاستوائية.الأجواءفىتعيع!الأنواعمعظمبينما،البرودة

تستوطنالحماممننوعا42فإنالمثاد،سبيدوع!

ثلاثةإلآالكنديةالطبيعيةالبيئاتفىيعيم!ولا.المكسيك

)غيرالبريالحماممنضخمةأعدادوتشاهد.فقطأنواع

انحدرتوقدواسيا،وأمريكا،أوروبا،مدنفى(الأليف

المستأنس.الصخورحماممنكلها

الحمامةجسم

وأرجلصغير،ورأس،سمينأسطوانىجسمللحمام

صدرهوعضلات،وقويسريعطائروالحمام.صلبةقصيرة

منونعومةصلابةأكثروريشه،الطيرانعلىتساعدهقوية

ريشملمسيسهلوقد.الأخرىالطورمعظمريش

ولبعض.الطيرانأثناءالطائرجسمحولالهوأءمرورالحمام

علىتساعدهقد،الريشمنخاصةأشكالالحمامأنواع

أخرىأنواعوتملك.المعتادةالسرعةمنأقلبسرعةالطيران

الحمامويتفاهم.الطيرانأثناءمعينةأصواتايحدثريشا،

.الأصواتهذهطريقعنبينهفيما

52بينماالحمامأنواعمعظمجسمطولويتفاوت

وقد،لامعةغيرالأنواعمعظمفيالري!قوألوان.سم38و

الذكوروتتشابه.رماديةأوبنيةأوزرقاء،أوسوداء،تكون

اليسار()إلىوالأنثىاليمير()إلىالدكرسكليتاو!.ا!هاشديقة

أكبرتكونالذكورأنإلاالأنوأع،مع!مفىكثيراوالإناث

أكثرمنالحمامأنواعبعضوتعدلمعانا.أكثرولونهاقليلا،

الفاكهةحمامومنهاجمالأ،العالمفيالطورأنواع

الطيورهذهوتحمل.الفلبينيالحزينالحماموالآسيوي

فيتستخدمهاوقد.الجسممقدمةعلىلامعةعلامات

عندنفسهالنوعمنالغرباءلتهددأوالاخر،الجنسجذب

حماها.منأوالعشمناقترابها

بقيةشربلطريقةمخالفةبطريقةالحمامويشرب

رشفةكلمعلأعلىرأسهيرفعلافهو،الأخرىالطور

الماء،فيبمنقارهالحماميدفعبل-الطيورمعظمتفعلكما-

ماصة.يستخدمكانلوكماالمنقار،خلالالماءيرتشفثم

الحمامةحياة

نأإلاالشجر،علىأعشاشهاالحمامأنواعمعظمتبني

علىأعشاشهيبنيالصخريمامهوواحذانوعاهناك

المباني.وأعتابنتوءاتعلىأو،الصخريةالمنحدرات

أعشاشهاالأرضياليمامباسمتعرفأخرىأنوأعوتبنى

.الأرضعلى

الصباحفيوشرابهطعامهعنالبحثفىالحمامويبدأ

يستأنفثم،الظهيرةفترةخلاليستريحماوغالباالباكر.

إلىالطوروتعود.والشرابالطعاممنمزيدعنبحثه

.الظلامحلولقبلأعشاشها

إلا،العامطوالنفسهاالمنطقةفىالأنواعمعظموتعيش

تهاجرالباردةالمناطقفىتعيشالتيالأنواعمنكثيراأن



ماوكثيرا.والربيعالخريففصليفيكبيرةأسرابفي

هجراتها.أثناءالصيادونيقتنصها

،والمكسرات،والحبوب،الفواكهالحماميأكلالغذاء.

وتحصل.والديدان،والقواقع،بالحشراتأحيانايتغذىكما

أنواعوثمة.الأرضمنبالتقاطهطعامهاعلىالأنواعبعض

فوقوهىتتغذىفهيولذلك،الأرضعلىلاتهبط

الشجر.

،أسرابفيالأنواعمعظمتعيش.الحمامأسراب

العددويزيدواحد.نوعمنأكثرمنمنهاكثيريتكون

فيفرصتهامنالواحدالسربفيالطيورهذهمنالكبير

الغذاء.علىالحصول

منفتمنعهالأفرادها،الحمايةتوفرالأسرابأنكما

وتضموالصقور.،كالقططلهاالمعاديةالأخرىالحيوانات

.الغربانمثلالطورمنأخرىأنواعاالحمامأسراببعض

فرصمنالطورهذهمثلوجودويحسنوالشحارير،

ما.خطربوجودالإنذارومنالغذاءأماكنتحديد

الحمامذكرأنالعلماءمنكثيريعتقد.الحمامحياة

معظمبينما،الحياةمدىبهاويقترنواحدةأنثىيلازم

معوالأنثىالذكرمنكلفيهايتكاثرالأخرىالطورأنواع

وهيبمنقارهبمداعبتهاالأنثىالذكرويغازل.مختلفةأزواج

أنثاهالذكريطعمكما،الريشتنطفويتبادلان.إليهترنو

يحدثثم،أيامبضعةالغزلويستمر.الحبوببعض

التزاو!.

والعشب.الأغصانمنهشةأعشاشاالحمامويبنيم

ويتبادل.ملونتينغيربيضتين-العادةفى-الانثىوتضع

منمايقرببعديفقسالذيالبيضحضانةالأبوان

المروحة،ئشبهالذيذيلهلجمال،خاصةقيمةلهالذيلمروحيالحمام

للامشعراض.خصي!ه!اويربى.أمامهصدرهنافخابخيلاءويتجول

523الحمام

ريشوبدونعمياءالبيضمنالأفراخوتخرجيوما.ا7

أربعةبعدالطرانتستطعأنهالدرجةبسرعةوتنموتقريبا.

أسابيع.خمسةأو

خرجتالتىالحمامصغارتغذيةفىالابوانويشترك

.الحماملبنباسميعرفأبيضبسائلحديثاالبيضمن

الرقبة.أسفلفييقعكيسوهيالحوصلةفياللبنوينتج

ويبدأحلوقها.فياللبنبضخأفراخهاالحمامذكوروتطعم

أيامعشرةمنمايقرببعدالصلبالطعامتناولفيالصغير

ينجوالذي-الحماممعظمويعمر.البيضةمنخروجهمن

يبلغحتى-حياتهمنالأولىالقليلةالأشهرفيالهلاكمن

الكبيرةالأنواعوتعمر.سنواتخمسأوثلاثالعمرمن

.الصغيرةالأنواعمنأكثرالحجم

الحمامانواع

البريهما:الحماممنرئيسيتانمجموعتانهناك

الأليف.الحمامبتربيةالناسويقوم،والأليف

003منمايقربوجودمنبالرغم.البريالحمام

قليلة،منهاالمعروفةالأنواعأنإلأ،البريالحماممننوع

واليمام،الغابةحمامالمعروفةالبريةالأنواعأهمومن

الحزين.واليمامالصخرويمام،المطوق

الافاتأكثرومنالبنيةقويوسيمطائرالغابةحمام

تمييزويمكنأوروبا،مناطقمنالعديدفيشيوعاالزراعية

،الحماممنغيرهعنالغابةحماممنالنموالمكتملالحمام

حماميتميزكما.الرقبةجانبيعلىأبيضنممقبوجود

جناحيه.فيبيضاءريشاتبعضبوجودالغابة

الشرقالأصلىوموطنه-المطوقاليمامعرفوقد

العشرين.القرنفيالواسعبانتشارهأوروبافي-الأقصى

الرقبة.ظصعلىالأبيضبالريشمحفوفةسوداءياقةلهاغطوقاليمام

للغذاءالمحاصيلتوأفرعلىاعتماداأوروبافيالنوعهذاانتشروقد

.مأوىيتخذهاالتيوالمباني
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الحطءأساعأكر.الموجالحمام)تسمى.القلبنازفةالحمامة

ريشه.أحاسصيده:يت!هذاعليهاأطلقالحزية(أيضا

حمراءغعةوحودسسس!الاسم

صدرها.على

وباهتاالظهر،علىرماديأالوسيمالطائرهذالونويكون

الياقةالأبيضاللونويحدالصدر.عندوقرمزيا،البطنعلى

الرقبة.ظهرعلىالموجودةالضيقةالسوداء

الصخريةالمنحدراتعلىأعشاشهالصخريمامويبنى

كلوعلىدأكن،أزرقولونهوأوروبا.وآسيا،إفريقيا،في

ريشاتوجودمعبيضاء،والمؤخرة،أسودانشريطانجناح

لامعاخضرالرقبةريشولون.الذيلعلىسوداء

وبنفسجي.

الحمامأنواعأكثرالحجمصغيرالحزيناليمامويعد

حزيناهديلايصدرو،أيةالشماأمريكافىشميوعاالبري

نوعوهناك.صداحوطائرصيدطائرأنهعلىمعروفايجعله

الذيالمسافرحمامهوالصيادونيستهدفهآخرأمريكي

الصيادينقتلبسبب،العشرينالقرنبدايةمنذانقرض

منه.كبيرةلأعداد

الحماميسمى،الح!اممننوعالجديدةغينيافيويعيش

أكثرمنويعد،الإطلاقعلىالحمامأنواعأكبروهوالمتوج

وخصلات،مختلفةألواناالطورهذهوتحملجمالأ.الأنواع

الطائر.رأسعلىعرفاتكونالتيالناعمالريمقمن

وفىآسيا،فىالزاهيةالألوانذوالفاكهةويوجدحمام

لدرجة،ضعيفةأعشاشاويبنى.الهادئالمحيطجنوبجزر

بالعشوتمسكبيضها،تمسكأنمنلهابدلاالأنثىأن

كانتوإنحتى،رياحأيهبتماإذا،مكانهفىنفسه

تعيشالتي(القلب)نازفةالحزينةالحمامةأما.خفيفةرياحا

قانيةحمراءبقعةعدافيما،أبيضبطهافلونالفلبينفى

صدرها.عليتوجداللون

سلالاتمعظمأنالعلماءيعتقد.الاليفالحماح!

.البريالصخريماممنانحدرتقدالاليفالحمام

منأسلافهعنكبيرااختلافاالطيورهذهمنكثيرويختلف

فتكونبريةأليفةحمامةأصبحتماوإذا.البريالحمام

المثالسبيلوعلىمثلها.برية-أجيالعدةبعد-سلالتها

حملودي،السباقمبارياتفىأحيالائستخدمالزاجلحمام

موطنهإلىطريقهشقعلىقادرابكونهاطائراهدا:يتشهر.اشساق

اطسالحة.لعدتمهحا

مختلفةأليفةسلالاتمنينحدرالذي-المدنحمامفإن

.البريالصخريماميشبه

الافمنذالحمامتربيةبدأواقدالناسأنويبدو

أنواعتنميةفى-القرونعبر-المربوننجحوقد.السن!ت

للغذاء،الحمامربيوقد.مختلفةلأغراضالحماممنكثيرة

.الاستعراضو،والترفيه،والتسابق،الرسائلوحمل

وفي،الرسائلحملفيالزاجلحمامالناس:يستخدم

أبراجهإلىيعودأنعلىملحوظةقدرةأسوعازلهذا.أسباتا

ويستخدموبينها.بينهالمسافاتبعدتمهمافيهاترلىالتى

الطيورهذهوتتميز.الرسائلحولفىالهاديالحمام

والعينين.المنقارحولجلديةثنياتبوجودوالسريعةال!سيرة

خصيصاالمرباةالأنواعالحماماستعراضاتفىوتعرض

الهزازوالحمامالذيلالمروحيالحماممثلالغرضلهذا

اليعقوجمط.والحمام

لحمامةواالراقصةالحمامةالأليفةالانواعمنونجد

بهلوانية.بألعابيقومالنوعينوكلاالمتدحرجة

وأللغذاءالحمامالناسيصطاد.والإنسانالحمام

لمحبيلوعلى.العلميةالبحوثفيويستخدمونه.للرياضة

فهمإلىالوصو!بغرضالغابةحمامالعلماءيدرس،المثال

حبسهامعجيداالطورهذهوتتأقلمأطائر.ااسسلوكأحسر

لمعرفة،الزاجلالحمامالعلماءيدرسكما.الأقفاصفي

طويلة.لمسافاتيطيرعندماللطريقتحديدهكيفية

والحمام،الغابةحمامفيهابما-الحماممنأنواعوتتغذى

تتغذىبينما،الزراعيةالمحاصيلمنكبيرةبكميات-المطوق

بالمحاصيل.الضارةالأعشابمختلفببذورأخرىأنواع

ميدانالكبيرةوالمراكزالمدنمنكثيرفيويوجد

الحمامأسرابفيهاتتجمعساحةأووأسع،فسيح

الزواربعضويستمتعالنهار.أثناءكبيرةبأعداد

فىيعيع!الذيالحماميسببوقدبإطعامها.والأطفال

وفضلاتفمخلفات.للسكانكبيراإزعاجاالمدن



لتنظيفباهظةمبالغتكلفهمالحماممنالكبيرةالأعداد

تآكلعلىتساعدقدأنهاكمامنها،والميادين،الشوارع

مجاريتسدقدالخلفاتوهذه.والرخامالأحجار

نأالممكنفمن،لذلكوبالإضافة.المبانىفيالصرف

والببغائية،الهستوبلازمين:مثلأمراضاالطورهذهتنشر

انظر:.الإنسانإلىتنتقلأنيمكنوالتي

الببغائية.،الهستوبلازمين

بالموسوعةصلةذاتمقالات

يدالبارودرويتر،الزاجلحمام

الطائرالمهاحرالحمام

أغمريةاالهاديالحمام

الحزينةاليمامةالدواحن

السونا.،الاغتسالانظر:البخار.حمام

والنظافةالاغتسالحماماتأحدالدركيالحمام

يؤمنونالوسطىالعصورأتراككانلقد.المشهورةالشاملة

الصحة.علىحفاظاساخنهواءحماماتأخذبضرورة

أجزاءمعظمعبرالعادةهذهالأتراكالمحاربوننشروقد

فيالناسوكان،الأوروبيةالمناطقوبعضأاللأوسطاالشرق

وأطلقواالحماماتهذهمثلأخذيستطبونالأوروبيالعالم

التركية.الحماماتالمعليها

فيالانإلىملحوظةبصورةمنتشرةالحماماتوهذه

فيالإفريقىالشمالووفىسوريامثلالشامبلادبعض

وغيرها.تونص

ذإ،سهلةعمليةالحماماتهذهمثلأخذوعملية

عندجافجوذاتتعرقغرفةإلىأولأالمستحمونيدخل

بخاربهاغرفةإلىذلكبعدينتقلونثم،م057حرارةدرجة

البخارويجعلم،05علىتزيدحرارتهادرجةرطب

الجسميغسلثمبغزارةالعرقيفرزونالمستحمينالرطب

عمليةباجراءالحمامعاملويقوم،والصابونالدافئبالماء

إلىيخضئالمصتحمونأنوبعد.الجصملعضلاتتدليك

أجسادهمبتجفيفالمستحمونيقوم،التاموالتنظيفالدلك

تنطفأحيانايمكنكما.الخشنالقماشمنقطعباستخدام

ذلكوبعد.البركانيةالحجارةمننوعباستخدامالقدمباطن

يخلدونثم،يسبحونأوبارداحماماالمستحمونيأخذ

الطبيعيالمعدلإلىأجسامهمحرارةدرجةتعودحتىللراحة

الشحوممنالجسمالتركيالحماموينظف.للجسم

التيالأمراضمنالعديدعلاجعلىويساعدوالأقذار،

.الأحيانبعضفيبهيوصىكما.العضلاتتصيب

.الحادةالكحوليال!دمانحالاتمنللتلطف

السونا.:أيضاانظر

525الزاجلحمام

يرىالذيالحماممنخاصةسلالةاكا!جل!حمام

اسمالحمامهذاعلىأحياناويطلق.الرسائلولحملللسباق

إلىبأخذهمسكنهإلىالعودةعلىتدريبهويمكنهومرز.

زيادةأمكنوقد.سراحهإطلاقثم،عنهبعيدةمسافة

للسلالة.انتقاءبعمليةمسكنهإلىالعودةفيكفاءته

فيبريايعي!شالذيالهزازالحماممنالزاجلحماموينحدر

وإفريقيا.وآممياأوروبا

كيفيؤكدأنأحديستيملا.الزاجلحمامقدرة

الأراضيوسططريقهاالأخرىوالطيورالحماميتبين

أنهالزاجلحمامعنعرفوقدموطغها.إلىلتصلالغرلمجة

لاوهذأ.اليومينفيكما0026منأكثريستطئالطيران

وأبشكليتبنىفهو،لذلك،العشوأئيللبحثوقتايمنحه

البعضويعتقد.يأخذهأنيتعينالصحئالذيالاتجاهباخر

المجالإلىتوجههاغريبةقوةتملكالطيورتلكأن

ذلك،يؤكدماهناكليسأنهإلا،للأرضالمغنطسي

يرشدهاالذيهوالشمسوضجعأنيعتقدالاخروالبعض

فىطريقهاالطورتضلأنويمكن،ذلككيفيةتتضحولم

قدرةلهالزاجلحمامإن.والضباببالغيومالمصحوبالجو

قدرةيفسرلاذلكولكن،المرئيةالعلاماتلتذكرفائقة

مألوفة.غيربلادفوقالتحليق

سباقالناسمنكثيريعشق.الزاجلحمامسباق

كما).00تمتدسباقاتينظمونماوكثيراالزاجلحمام

إلاالسفرعلىلقدرتهيقتنىالزاجلحمامأنمنوبالرغم

المدربونويقوم،مهمالفرديةللطيورالإضافىالتدريبأن

ثم،المنطقةعلىالتعرفعلىالحمامصغاربتدريبأولآ

بعيداكمأوه01بينتتراوحمسافةإلىالحماميأخذون

المسافةزيادةذلكبعدويجري.يطلقونهثممسكنهعن

مسكنه.إلىليصلالحماميطرهاالتي

صاحبهايقومالسباقفيالدخولللطورأريدوإذا

يدخلولا.السباقفيهايجريالتيالمنطقةفيبتدريبها

الحمامأفضلالمدربويختارنجاحا.الحمامأكثرإلاالسباق

فييستخدمهالذيريشهيكونأنويراعىوشكلا،جسما

حوالىيطيرالحماموبعضوسليما،كاملاالطيران

والحمام.الأكلأوللشربتوقفبدونأليومفيكمأ).00

الحمامأما.متسابقأسرعهوعامينأوعاماالعمرمنالبالغ

التيوالطيور.السيئالطقسفيأفضلفهوعمرا،الأكبر

إلىالعودةعلىحرصااكثرهاهىالعشفىصغارهاتترك

.العودةإلىيدفعهاصغارهاعلىقلقهاإنإذموطنها،

الوقتلتسجيلالرلمسميالسباقفىخاصةساعةتوجد

إلىالطائروصولفعند.مسكنهإلىالطائرفيهيصلالذي

يقومحتىمسكنهأعلىالحجرةإلىفورايدخلموطنه

الوقت.وتسجيلالرباطبترع!احرو
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يحملالزاجلحمام

مممتسبكتتبترسائل

قادرإنهالظهر،أوبالرجل

حتىيقطعأنعلى

فيطيرانكم79

الساعة

بحمامالعرباعتنى.العربعندالزاجلحمام

تشرفإداراتلهاوجعلوا،البريدية،رسائلهملنقلالزأجل

يراقبونوعمال،الإسلاميةالدولةأنحاءفيالحمامعلى

استخدامأولوكان.وسفرهالأبرأجفىالحماموصول

عهدفىمصرثم،بالعراقالموصلفىالزاجللحمام

العباسيين.ثمالفاطميين

حناحتحتأ!ةاشسايشدونالعربكان.التراسلكيفية

إرسالهمعنديحتاطونوكانواذيلها،إلىأوالحمامة

معترسلانالرسالةمنصورتينبكتابةالمهمةللرسائل

إذاحتى،بساعتينالأولىعقبالثانيةتطلقحمامتين

،الأخرىعلىالاعتمادأمكنقتلتأوإحداهماضلت

بعدإلايطلقولاالممطر،الجوفيالحماميطلقونلاوكانوأ

مضمنةالرسالةكانتإذاأما.الكافىالغذاءيغذىأن

منصغيرغلاففيالرسالةيضعونفكانواعسكريةأخبارا

عنقفيويعلقونها،الرقيقالجلدمنبكيسأوالمزيتالورق

منالمتوسطةبالريشةيربطونهاريشهجوففىأوالحمامة

صغيرةتكونالحالةهذهفيالرسالةأنإلا،الحمامةذنب

جدا.وقصيرة

فقدأشاجل؟حمامرسائلمميزاتأهمالإيجازوكان

ويكتفى،واللقبوالمقدمة،البسملةعنفيهايستغنىكان

شمديد.باختصارالرسالةوموضوعوالساعةالتاريخبذكر

كثيرةخطوطنظمت.الزاجلحمامسيرخطوطأهم

البريدلنقلوالإسلاميةالعربيةالبلدانومدنعواصمبين

مصربينأقيمالذيذلكالخطوطهذهوأهم،المستعجل

لهوأعدأم(،1)46محمودالديننورعهدفىوالشام

كم12)ميلا13كلفىأبراجذات)محطات(مطارات

الخطوطعنتتفرعثانويةخطوطهناكوكانتتقريبا(

غزةطريقعندمشق-القاهرةخط:منهاالرئيسية

وبعلبكودمشق.الميتالبحرعلىوكركغزةث!أغدس،وا

السلطاناسمينقشكان،السلطانيةاشسائلفيو.قغيرها

وكان،رجلهعلىخاصةأرقاموتوضع،الحماممنقارعلى

،اللونالأزرقالحمامإلاالسلطانيةللرسائليستخدملا

يتوقفلاالذيالسريعالمباشمرالبريدهناككانكما

وعواصمالدولةعاصمةبينذلكوكان.الفرعيةبالمطارات

منرسالةيبعثأنمثلاالسلطانأرادفإذابمالولايات

حماممنحمامةأبراجهمنأطلق،دمشقإلىالقاهرة

توقف.دونالرسالةإليهافتصلدمشق

الرسائليحملالزاجلحمامكان.تاريخيةنبذة

منذحاليا()الإيرانيونوالفرسالمصمريينلقدماء

أخباريحملالحمامكاناليونانوفي.عام0003

.الدولمختلفإلىالأولي!بيةالألعابانتصارات

العسكرية.الرسائللإرسالالحمامالرومانواستخدم

الحربفيالزاجلحمامالفرنسيوناستخدموقد

الصقوربتدريبالألمانقامكما،البروسية-الفرنسية

سلاحبخدمةالزاجلحمامقاموقدبها.الإمساكعلى

والثانية،الأولىالعالميتينالحربينفيالأمريكيالإشارة
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الأولىالعالميةالحربسجلتوقد.الكوريةالحربوفي

الرسائلبتوصيلالزاجلحمامقيامعنمذهلةقصصا

بعدعلىمنرسالةحمامةحملتفقد.القتالأثناء

الرجلمقطوعةووصلت،دقيقة25فيكم04

رصاصة.إثرالصدروجريحة

.الهاديالحمام،الحمامأيضا:ان!

الملالونيستمتع.المسبحأيضاويسمىالسيا،!حمام

والمرحالبهجةوتغمرهمالعالمأنحاءكافةفىالبشرمن

هذهبعضويستخدم،السباحةبحماميحيطونوهم

الجزءهذافىولكننا،المسابقاتإقامةأجلمنالحمامات

الخاصة.السباحةلحماماتنتعرضسوف

حماماتمنمتعددةنوعياتإنتاجعلىالمصانعتعمل

عنصرياعتبارنافىنضعأنعليناويجبالمسباحة،

الحماماختيارعندستمارسالتىالسباحةونوعيةالتكلفة

.المطلوب

الخاصة،السباحةلحماماترئيسياننوعانوهناك

فوقها.والثانىالأرضبباطنمابعمقتشييدهيتموالأول

أسفلفيهالماءمستوىيكونالأولالنوعحالةوفي

السباحةحماماتمنالنوعيةهذهومعظم.الأرضسطح

نأكما،طويلةلفترةمعمرةتبقىأنويمكنالتكلفةعالية

الزجاجية،الأليافأوالخرسانةمنمصنوعمنهاالعديد

السطحتبطنالتيالفينيلمادةمنمصنوعالاخروبعضها

هيئةعلىيكونما-غالبا-والذيالحماملجسمالخارجي

منخاصنوعأوالألومنيومأوالحديدمنهيكل

توجدالحماماتهذهنوعيةمنالعديدوأيضا،الأخشاب

الغطس.رياضةلممارسةألواءللقفزبها

تكونالأرضسطحفوقالمشيدةالسباحةوحمامات

الماءفيهيتجمعالبلاستيكأوالمعدنمنكبيرحيزهيئةعلى

غالباالنوعيةوهذه،الأرضسطحفوقمستواهيكونالذي

طويلا،تعمرلاولكنهاالاخرالنوعمنتكلفةأقلتكونما

منيحدمماعميقةغيرومياههالمساحةفيصغيروبعضها

السباحة.ممارسةإمكانية

الأدواتالعسباحةحماماتفيشوافرأنيجب

أجلمنضروريةالسلالمأنكما،الأساسيةوالمعدات

منالمياهتنقيةوعملية.منهالخروجأوالحمامإلىالدخول

المياهشسفاطتوافرمنلابدوأيضاأساسيةتعتبرالعوالق

الشوائب.منالمياهسطحلتنقيةالعلوي

الشطحمامغارةأم()859دئهارة،الشط!حمام

بهضربتام859عامإسرائيلارتكبتهصهيونياعتداء

الشطحمامحيفيالفلسطنيةالتحريرمنظمةمقر

وإصابةقتيلا06منأكثرمصرععنوأسفر،بتونس

الفلسطنيين.الجرحىعشرات

رداكانتالمنظمةعلىالغارةبأنإسرائيلتذرعت

أشخاصثلاثةبهاقامحادثةوهيلارنكا،عمليةعلى

بريطانيا،منوالثالثالأردنمنوالاخرسوريامنأحدهم

فىيختظهرعلىإسرائيليينثلاثةبإعدامقامواحيث

يعملونبأنهمإسرائيلاتهمتهموقد.بقبرصلارنكاميناء

المنظمة.لحساب

العملهذاعلىالعربيةالدولومعظمتونساحتجت

العربيةللأجواءاحترامهابعدمإسرائيلوأدانت،العسكري

،عقوباتبفرضالمتحدةالأموطالبتالحدود،واختراق

إسرائيل.بإدانةقرارهالأمنمجلسفأصدر

متواوشا!نالحماممن!قرضفيعا!صالحمام

ماتتوقدأمريكا.شماليمنالشرقيالجانبفيبكثرة

فيام419عامالحماممنالنوعهذامنواحدةآخر

الأمريكية.أوهايوبولايةسنسناتيبمدينةالحيوانحديقة

الوطنىالمتحففياليوممعروضالحمامةهذهوجسم

العاصمة.واشنطنفيالطيعيللتاريخ

ولها.سم42المهاجرالحماممنالذكورطولبلغ

وعيونقصير،أسودومنقار،الطرفمستدقةطويلةذيول

أماالجسد.سائركلونرماديأزرقورأسحمراء،وأرجل

منمسحةعليهورديافكانوحلقهاعنقهاريم!لون

إلابالذكر؟لثمبيهةالأنثىوكانت.والبنفسجىالأخضر

الشىء.بعضباهتةوألوانهاحجماأصغركانتأنها

الحماممنبلايينخمسةإلىثلاثةنحوأنالعلماءيقدر

عامحواليفيالشماليةأمريكافيموجودةكانتالمهاجر

كثرةمنالمهاجراسمهالحمامهذاأخذوقد.ام005

وكانت.الطعامعنبحثاالجديدةالأماكنإلىأسفاره

وفى،شديدةبسرعةتسافرالمهاجرالحماممجموعات

ملايين.عدةإلىتصلقدجماعات

غاباتفيغالباأعشاشهيبنيالمهاجرالحمامكان

وقد.الزأنوجوز،السنديانجوزويقتات،والزانالسنديان

مساحةشملتكبيرةمجموعاتفيالطورهذهتحمعت

ربيع.كلفيواحدةبيضةتضعالأنثىوكانت2،كم75

منذالتناقصفيالمهاجرللحمامالكبيرةالأعدادبدأت

قبمتمفقد،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالخمسينيات

واأخشابهالتستخدموالزانالسنديانغاباتمنكبيرعدد

الزراعة.فىواستخدامهاالأرضلإخلاءأووقودا،لتكون

خربت.قدالحمامهذامواطنأغلبفإنلهذاونتيجة

إناثها.منالملايينقتلواقدالصيادينفإنهذا،إلىإضافة

.للمدنويرسلونهاالحمامهذامنالبراميليعبئونوكانوا



الهاديالحمام528

عندالمعروفةالتكاثرقلةإلىإضافة،مجتمعةالعواملفهذه

فيأضعايمقاعلىمقدرتهاوعدمالطيور،منالنوعهذا

الطور.هذهانقراضإلىأدتصغيرةمجموعات

جيص!.جون،أودوبون:أيضاالو

أطزينة.يربىالحماممنضخمنوعالهاديالحمام

:قدالأ:رولى،اأصخورايمامصالهاديالحماموينحدر

أصفر.أداحصماأوأبيفرأوأسودأوأزرقأصنهيكون

،الأخرىاالحمامأنوامنحجماأ!جرالهاديوالحمام

سأأواالمنقارمث!!،أعضاءوأسه،ثباتفىمنتصباويقف

وله،بالطولتتميز،والجسم

.قويانوقدمانجناحان

علىالهاديالحمامويحافظ

أرزياالجميلريشهشكل

لامعا،أملسدائمايبدو

زائدتانالهاديوللحمام

عينيهحوللحميتان

وفى،الصفراوينالواسعفن

تغطىأنويمكن.منقاره

أنفاللحميةالزوائدهذه

الهاديالحقام.المسنالطائر

.ديالبارونرويتر،بمالحمام:أيضاانظر

البلادفيالبريالحيوانانظر:الصخور.حماملأ

.)الطيور(لعربيةا

شاذلمعانأواحمرارالإريثيما،أيضاويسمىالحمامي

فيالدمكميةزيادةإلىسببهويعودالجلد.يصيب

هذهفيالجسميتأثر.صغيرةدمشرايينوهيالنتحعيرات،

الحماميبظهوروذلك،إثارةأوبسيطجرحبأيالحالة

إلىالجلدتعرضيؤديمثلا.عديدةبوقيظهرالذي

وكذلك.الحمامىظهورإلىقصيرةلفترةالشمسأشعة

تكونإلىأطوللفتراتالشمسالأشعةالتعرضيؤدي

ظهورإلىأيضاالحادةاللطمةأوالصفعةوتؤديالبثور.

الأعراضمنالحماميويعتبر.الصفعةمنطقةفيالحمامي

.ال!مراضبعضعلىالدالة

فيالخزنةالإدكترونيةالمعدوماتوقايةالبيائاتحمايلأ

فيالفردلحهتالقانونيةالحماية-ا:وتشمل،الحوامميب

-2.بياساتقاعدةصىعنهالم!ضوبةالمعلوماتعلىالتعرف

ذاكرةفيالخزنةوالبياناتالبراجىلممرقةمنالوقاية

منالثانيالنوعويسمىإتلافها.أوتدميرها،أو،حاسوب

.البياناتأمنأيضاالبياناتحماية

المصالإلحكوميةمنللعديد.الحقوقحماية

شخصيةبياناتتحملحواسيبالتجاريةوالشركات

على،معينةلشركةتكونفقدالأفراد(.عن)معلومات

وعناوينأسماءعنقائمةتحويبياناتقاعدة،المثالسبيل

مماثلةقائمةضرائبلمكتبيكونوقد،السابقينالعملاء

سنتهؤلاء،ولحماية.الدخلضريبةدافعيأسماءص

الواردةللألثمخاصمتنوعةحقوقاتعطىقوان!!أ!دزأ!ابعفر

مثلا،المتحدةالمملكةففي.أجهياناتاقوأعدفىأسما:ه!

حقشخصكلام849أحامأجهياناتاحمايةقالوريعص!!

،البياناتقاعدةفيعنهالم!ضوبةالمعلوماتعلىأضعرفا

.الحالاتبعضفيكليامحوهاأومنها،الحماطئلتصحيح

شخصيةبياناتلديهاالتيالمنظماتالقانونويطالب

،البياناتحمايةمسجللدىأسماءهاتسجلأن،محوسبة

حواسيبيستخدمونالذينالأشخاصيشمللاأممنهر

وأوالأصدقاء،الأسرةأفرادوعناوينأسماءلحفظمنزأجة

قاعدةفيأعضائهابأسماءتحتفظالتىوالحمعياتالأنديةا

حاسوبية.بيالات

منظمةكلعلىيجب،قليلةحالاتعدازفيما

الشخصتعريفالبياناتحمايةمسج!!أسدىمسجلة

احتفاظالقانونويعد.عنهبهاتحتفظالتىبالمعلومات

دونبياناتها،قاعدةفىأشخاصعنبمعلوماتمامنظمة

مخالفة،البياناتحمايةمسجللدىاسمهاتسجيل

.أخرىدولفيمماثلةقوانينوهناك.جنائية

الاتصالحاسوبلأييمكن.البياناتأمن

ويمكن.تقريباالعالمأرجاءكلفيالأخرىبالحواسيب

وأواستنساخهاماحاسوبإلىالواردةأجياناتااعتراض

الذين،الحاسوبهواةوهناكآخر.حاسوبإلىنقلها

آخر،حاسوببياناتإلىللوصولالحواسيبيستخدمون

يضرونلاالهواةومعظم.تدميرهاأوتغييرهابغرض

الماليالاحتيالعملياتفىمتورطبعضهمولكن،البيانات

المهمة.بالبحوثيعبثوبعضهم،الجاسوسيةأو

حاسوبيةبرامجمنالحاسوبلبياناتآخرتهديدويأتي

مستترايكمنبحيثالفيروسويصمم.الميروساتتسمى

البرنامجتشغيلوعند.المفميفيسمىخربرنامبنضمن

الخزنةالبياناتانفراطإلىمؤدياالفيروسيتناسخالمضيف

الفيروساتوتدخلالبرامقبقيةومدمرا،القرصنفسفي

بفعلأو،برامجعلىالمحتويةالأقراصعبرالحواسيبإلى

ولمكافحة.بالفيروساتالحواسيبيغذونالذينالهواة

المضادةالبرامجإنتاجإلىالشركاتتسعىالفيروسات

باستمرار.للفيروسات

بترميزهالحواسيببينالمنقولةالبياناتحمايةويمكن

خاصبرنامجعبرالتشفيروينقلالتشفير.تسمىبعملية



952الفطريةالحياةحماية

علىيحتويحاسوبفىإلارموزهفكلايمكنبحيث

البرنامج.نفص

حاسوبفيالمحفوظةوالبرأمجالبياناتحمايةويمكن

وهى،الوصولضبطتسمىبعمليةحواسيبشبكةأو

النظامفيالمحفوظةالمعلوماتتتئاستخدامعملية

الوصولضبطعملياتمنعددوهناك.معينينلأشخاص

طباعةالسربكلمةالحمايةوشطلب.الحاسوبغلقمنها

استخدامقبلالأرقامأوالحروفمنسريةمنظومة

برامجيةقطعةعلىالشبكاتبعضوتحتوي.الحاسوب

تدخلأيمنالشبكةتحمي،الناريالجدارتسمى

خارجط.

دلبيئاتالحكيةالإدارةالفطريةالحياةحمايلأ

بالنفعيعودبماوالحيوانالنباتأنواععلىللحفاظالطبيعية

النباتأنواعبعضانقرضتلقد.عامةبصفةالمجتمععلى

السكانأنشطةزادتفقد،حالأيةوعلى.طبيعيةلأسباب

الخطرمنالحديثةالعصورفيعددهمفىالمطردةوالزيادة

أعدادلذلكنتيجةوانخفضت.الفطريةللحياةبالنسبة

وهناك،كبيرةبدرجةوالحيواناتالنباتاتأنواعبعض

أوجدوهكذا.المنقرضةحكمفىألانتعدأخرىأنواع

الموارد.هذهلصونالحاجةالناس

الأنشطةبسببالكثيرالتاريخعبرالفويةالحياةعانت

فاعليتهاتزايدتالتيالأسلحةاختراعساهملقد.البشرية

تمكينفىالرشوبندقية،العاديةالبندقيةمثلباستمرار،

قضىولقد،متزايدةبسهولةالطريدةقتلمنالإنسان

،الحيوانأنواعبعض!علىالتقدمهذابمساعدةالصيادون

وأقاموا،المستنقعاتوجففوا،الأحراجأيضاالناسوأزال

والصناعة.للزراعةالسبيلليمهدواالأنهارعلىالسدود

مواطنمنالعديدخربتأوبشدةالأنشطةاهذهوأضرت

تلويثأثر،لذلكوبالإضافة.الفطريةوالحيواناتالنباتات

الفطرية.الأنوأعمنعددفىللبيئةالإنسان

الناسيظهرأنقبلحتىمختلفةأنواعانقرضتلقد

،حالأيةعلىتظهر،كانت،الماضيوفى.الأرضعلى

ولم،اختفتالتيتلكمحلوتحلأخرىحيوانات

الناسأنشطةقضت،واليوم.للحياةالكلىالتنوعينخفض!

تنوعيقلوبذلكتعويضها،فيالأملدونالأنواععلى

الأحياء.

.عديدةأنواعانقرضتتقريبا،ام006عامومنذ

جزيرةمنالدودوطائرانقرض،المثالسبيلوعلى

فيالرأسالأصفروالببغاء،أم068عامموريشيوس

عامالأطلسىشمالىالأوكوطائر،أم765عامجامايكا

فيالأستراليةالحيواناتمنالعديدوأنقرض.ام484

الأذنينذوالفأرمنها،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

وأرأنب،العريضالوجهذاتالكنغروفئرانالكبيرتين

التسماني،والإمو،الوثابةداونزدارلنجعوفئران،البنيةالولب

ومن.بالعشاللصيقةالبيضاءالأطرافذاتوالفئران

القرنأوائلفيانقرضتالتيالأنواعتتضمنأنالمحتمل

بقدمالشبيهالقدمذاتوالبندقوط،الجنةببغاواتالعشرين

الببرأحديرولم.الشاردةالولبوحيواناتالخنزير،

.ام339عاممنذالتسماني

التيالعالمبحيواناتالمتناميالاهتمامأدىوقد

،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفيبدأوالذي،تختفي

دولعدةحكوماتوشرعتمتزايدةحمايةأعمالإلى

الوطنيةالمتنزهاتذلكعلىعلاوةوأنشأت،للحمايةقوابن

الجهودتلكوأنقذت.الفطريةللحياةالأخرىوالمحميات

منوالعديد،القرنالشائكوالظي،الأمريكيالثور

هاوايجزرمثلجزر؟فيتوجدالتيالنادرةالنباتات

منكلفيمماثلةعربيةجهودقامتكما.وجلاباجوس

لاستعادةوالأردنعمانوسلطةالسعوديةالعربيةالمملكة

الطيعية.بيئاتهمنتمامااختفائهبعد)الوضيحي(العربيالمها

،الحيواناتأنواعمنمئاتعدة،حالأيةعلىوتظل

العربيةالمملكةفي،الطائفأبحاثمركزفي)الوضيحي(العربي!لها

ية.لسعود
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الطبيعيةلبيئتهاتعودالغزلان

.الإنسانجورمنحوفدون

تلك!ن.الأنقراضاخطرتواجهالنباتاتمنالأنواعوآلاف

البنعالى،والنمر،الاسيويوالأسد،العربىالنمر:الأنواع

والغوريلا)الأورنجتان(الغابةوإنسان،الأزرقوالحوت

الخشبونقارأجفورنيا،كاونسر،النعادتىوالغرنوق،الجبلية

وكذلكالآمسيوي،القرنوحيدوحيوان،العاجيالمنقارذو

الأخضرالنابنطونبات،بالمكسيكالخفيةالسحلبيةالنباتات

.المتحدةالولاياتبجنوي

الفطريةالحياةحمايةفوائد

فإن،اغطريةاالحياةلحمايةالحاجةالناستجاهلإذا

وسوفتنقرضو.ماسرعان،أليومللخطرالمعرضةالأنواع

ذلكحدثوءاذا.للانقراضأيضاأخرىأنواعتتعرض

نأيمكنلاالتيالكبيرةالقيمةمنالكثيرالناسيفقدسوف

لأربعةللإنسانكبرىأهميةذاتالفطريةفالحياة.تعوض

الاقتصاديةالفوائد2-الجماليةالناحية-أ:أسباب

البقاء.قيمة-4العلميةالفوائد3-

وأالنباتمننوعكليختلف.الجماليةالناحيق

فىخاصبشكليسهموبذلكآخر،نوعأيعنالحيوان

الجمالذلكمثلأنالبشرمعظمويشعر.الطبيعةجمال

المعسكرأت،إقامةمتعةمنويضاعفحياتهميثري

.المنزلخارجالأخرىالترويحوأشكال

منالفطريةالأنواعتوفر.الاقتصاديةالفوائد

مثل:،الفائدةذاتالموادمنالعديدوالنباتاتالحيوانات

الفراء.الجلود،الأطعمة،اللحم،الألياف،المراعى،الخشب

مهمةالفطريةللأنواعالماليةالقيمةبأنالقوليمكنأنهعلى

كما،الصناعيةالبلادوفى،الدولمنالعديدلاقتصاديات

الحيوانحدائقفيالترويحبغرضالحيواناترؤيةتعد

للدخل.مصدراالفطريةالحياةوملاجئ

قيمةمعرفةالفطريةالحياةدراسةتوفر.العلميةالفوائد

الدراساتتلكوساعدت.الختلفةالحياةعملياتمنلكثير

التيوالطريقةالإنسانجسمعملكيفيةفهمعلىالعلماء

المعرفةأيضاالعلماءواكتعسبمعينا.سلوكابهايسلك

دراسةطريقعنمهمةطبيةمنتجاتواكتشفواالطبية

وهمالعلماءتعرف،ذلكإلىوبالإضافة.الفطريةالحياة

علىالفطريةالحيواناتعلىالبيئيالتلوثتأثيريراقبون

البشر.حياةفىالتلوثتأثيركيفية

الفطريةالحياةأنواعمننوعكليؤديالبقاء.قيمة

سطحعلىالحياةانظمةتوازنعلىالمحافظةفىمادورا

أردناإذاالعملفيالأنظمةهذهتستمرأنويجب.ا!لأرض

يهددأنيمكننوعأيفقدفإنولذلك.الحياةتستمرأن

البشر.فيهابماالأخرىالأنواعبقاء

النادرةالفطريةالحياةتصنيف

ثلاثةالفطريةبالحياةالمهتمونالأحياءعلماءيستخدم

احتمالتواجهالتيوالنباتاتللحيواناتتصنيفات

الانقراضبخطرمهددةحيوانات-أ:الانقراض

الحيوانات3-الانقراضلخطرمعرضةحيوانات2-

النادرة

الأنواعهذهتواجه.الانقراضبخطرالمهددةالأنواع

الإنسانحمايةإلىوتحتاج،الانقراضبخطرتهديدأكبر

كاليفورنياكندوريتعرضفمثلا،البقاء.أجلمنالمباشرة

تعيش،زالتماالنوعهذاطيورمنطائرا05لأنللخطر

بآخرالفطريةالحياةعلماءواحتفظالأسر،فىوكلها

نأبعدأم879عامالطبيعةفيكاليفورئ)نسر(كندور

نأالمتحدةبالولاياتالفطريةوالحياةالأسماكجهازقرر

.الإنسانتدخلمنتماماتحمىأنيجبالطيورهذه
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للبحرتعودخضراءسلحفاة

علىبيضهاوضعتأنبعد

الحلئالعري.فيشاطئ

الأنواجهذهتتوافر.الانقراضلحطرالمعرضةالأنواع

أخطاراتواجهذلكمعولكنها،المناطقبعضفىعامبوجه

مرغوبةغيرتغيراتعنالأخطارهذهتنتجوربما.شديدة

وأللحيواناتالجائرالصيدإلىترجعوربما.البيئةفى

الغزالأنواعمنالمتحمسونالهواةمايجمعهإلىأو،القنص

الذئبيتوافرفمثلا.والوعلالعربىوالحبروالعربي

بعضفي-الانقراضلخطرمعرضنوعوهو-الرمطدي

بمسببباستمرار،تتناقصالكليةأعدأدهولكن،الأماكن

والتسمم.والقنصالصيد

،صغيرةأعدادفيالأنواعهذهتوجد.النمادرةالألواع

فمثلاأعدادها.تتناقصولا،محميةبيئاتفيتعيش

إنهاإذ،النادرةالأنواعضمنتوريصنوبرشجرةصنفت

كاليفورنيا،جنوبيفيصغيرتينمنطقتينفيفقطتنمو

بقاءهاتعرضولاتهددهالاأجشريةاالأنشطةولكن

للخطر.

الفطريةالحياةحمايةطرق

علىالفطريةالحياةلحمايةالمستخدمةالطريقةتعتمد

حالاتوفي.المهددةالأنواعلهتتعرضالذيالخطرنوع

توافرمنتأكدناإذاالفطريةالحياةحمايةيم!ش،كثيرة

هذهعلىويطلق.والمأوىوالماءالطعاممنمايكفى

وممارسة،التربةصونوتتضمن،الموطنإدارةالطريقة

.المياهوإدارة،سليمةبطريقةالغاباتفىالأعما!

لموطنها.الإنسانبتخريبالأنواعمنالكثيرويهدد

المستنقعاتبعضتجفيفتمقد،المثالسبيلوعلى

وربما.زراعيةأراضإلىوحولتاسحبخيةوالأراضى

ربماأو،الأرضالسيئةالزراعيةالممارساتايضا،،تخرب

الحياةمواطنحسابعلىوالصناعاتالمدنانتشارشم

والنباتاتوالماءالهواءالتلوثيسمموربما،السابقةالفطرية

نأيجب،الفطريةالحياةمواطنننقذولكي.والحيوانات

نأيمكنالتيالمناطقويوفر،التلوثفيالإنسانشحكم

حية.والنباتاتالحيواناتفيهاتبقى

بالانقراضالمهددةالحيواناتالقوانينتحميأنويمكن

صيدها.تنظيمأومنعخلالمنالجائرالصيدبسبب

وأ،معينةأنواعصيدأوقاتالقوانينهذهتحددأنويمكن

نأويمكن.الأنواعمنالعديدصيدبهايمكنالتيالطريقة

الزائدللجمعتتعرضالتيالنباتاتأيضاالقوانينتحمي

للحماية،بأكملهموطناحتاجوإذاالخطر.منالحدعن

وأمحميةمنطقةأووطنىمتنزهإلىالمنطقةتتحولفربما

تجب،الحالاتبعضوفي.الفطريةللحياةامنمأوى

الأنواعتقتلالتيالمفترسةالحيواناتعلىالسيطرة

جهةومن.الأخيرةأعدادهاتزدادحتىللخطرالمعرضة

هذايحدثوحينماما،نوعأعدادتتزايدربما،أخرى

طريقعنأخرىأنواعبقاءأوبقاءهالحيوانيهددفربما

هذهحدثتولقد.الطعامكمياتمنالكثيرأكل

فيالبحروجاموسالإلكةحيواناتحالةفيالمشكلة

تلكأعدادتخفيضيجبوحينئذ.الوطنيةالمتنزهات

أعدائهابإعادةأو،المنظمالصيدطريقعنسواء،الأنوأع

.نادرةأصبحتأنبعدالطبيعيين

الطيعيةبيئتهفيالبقاءعلىقادراالنوعيعدلموإذا

محمية.منطقةفييطلقثمومنالأسر،فييربىفربما

يأملوبالمثل.هاوايجزرإوزالطريقةهذهأنقذتولقد

اذمقرضابنينقذواأنالطبيعيةالحياةبحمايةالمهتمون

الصغيرالثدىالحيوانهذاأنالانويظنالسوداء،الأقدأم

بشماليالواسعةالسواحلفييومذاتيعيشكانالذي
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عودذأمدالخاسبالسعوديةالفطريةالحياةلحمايةالوطنيةالهيئة

مستصهـةاسةحروصعتوقد،الطبيعيةبيئتهافىوانتشارهاالوعوأ

إليها.الدخولتحظرالمحميةللمساطق

ابنحيواناتالعلماءوربى.الطبيعةفىانقرضقدأمريكا

فىبعضهاوأطلقواالأسر،فيالسوداءالقدمذيمقرض

حيث،العشرينالقرنمنالتسعينياتأوائ!!فىالطبيعة

التكاثر.فيبدأت

السعوديةأحربيةاالمملكةتبذل،العربيةالمنطقةوفى

المحميةالمناطقفىالعربىالمهاتوطينإعادةفىطيبةجهودا

الغزلانأنواعتوطينلإعادةبرنامجاتنفذكما.الملائمة

.اسحعوديالعفريغزالوخاصةالعربية

عنالمرضيتهددهأرزياالنوعمساعدةيمكنوربما

الحفاظويمكن،موطنهفيالصحيةالإجراءاتاتخاذطريق

ادخاريمكنأو،النباتيةالحدائقفىالنادرةالنباتاتعلى

المستقبل.فىلإنباتهاالبذوربنوكفىبذورها

بيئةمعرفةعلىالفطريةالحياةحمايةنجاحويعتمد

يعيشالتيالويقةفهماأشصلبأنهنجدآخر،وبمعنى،النوع

فيحيغيرأوحيكائنبكليرتبطوكيف،النوعبها

خيرالبيئيوالتعليمبرامإلتوعيةوتعتبر.البيئةانظر:.بيئته

الفوية.الحياةحمايةجهودلدعموسيلة

*-.ثض"ى
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الفطرية-الحياةحمايةهيئةسعتالحميلئرالصاأهداالحبارى

تفقيسه،علىوعملتالصبيعيةاليئتهم!بيضهحمعإلى-ا!سعوديةبا

الدولية،المنظماتبهأشادتباهرابحاحاسذلكحققتوقد

تاريخيةنبذة

الفطريةالحياةتاربحمايةيرجعقد.المبكرةالجهود

حداالعصرذلكإنسانوضعوربما.التاريخماقبلإلى

الناساحتاجهاالتيالفويةالحيواناتعلىللحفاظللصيد

محمياتأولىالقديمةالحضاراتحكاموأقام.لطعامهم

ملوكواستمر.بهمخاصةللصيدأرضاأض!صنالوائد

هؤلاءومنعالتقليد،هذاعلىالوسطىالعصورفىأوروبا

ممارسةمنالحاكمةالطبقةأعضاءغيرمنآخرشخصأي

الحكامحبعننتجالتصرفهذاول!شالصيد.أعمال

،للصونبالحاجةوعيهملمجردوليس،رياضةباعتبارهللصيد

وأخرى،عقائديةلأغراضالحمايةتحتغاباتووضعت

.الأخشابتوفيرفىقيمتهابسبب

وعلى.طويلتاريخأوروبافىالفويةالحياةولحماية

ألونىبراديسوجرانبمتنزهالانيعرفمافإن،المثالسبيل

.أم856عاممنذالفطريةللحيواناتملتجأكانبايطاليا،

وفي.ام887عامالوطنيةمتنزهاتهاأولكنداوأنشأت

الان)تعرفسايالصيدمحميةانشئتأم988عام
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هذهوكانتإفريقيا.بجنوب(،الوطنيكروجرمتنزهباسم

الوطنيةللمتنزهاتالواسعةللشبكةالبدايةالمحمية

أولوأنشئإفريقيا.تغطيالتيالصيدحيواناتومحميات

القرنأوأئلفىأمريكاوجنوبيآسيافيالوطنيةالمتنزهات

أنظمةأيضئاالحكوماتأنشأتولقد.الميلاديالعشرين

لحمايتها.قوانينوشرعتالفويةللحياة

علىالفويةالحياةحمايةبدأت.الدولىالتعاون

.ام459عامفيالمتحدةالأمنشأةبعدالعالميالصعيد

)الفاو(،والزراعةللأغذيةالمتحدةالأممنظمةوأعدت

)اليونسكو(والثقافةوالعلومللتربيةالمتحدةالأمومنظمة

ساعدت،ام489عاموفي.الفطريةالحياةحمايةبرامج

الطبيعةلصيانةالدوليالاتحادتأسيسفياليونسكو

ألاتحادباسمأفضلبشكلالأنويعرفالطبيعيةوالموارد

الفطرية.الحياةوحمايةدعمأجلمنللمحافظةالدولى

فى،الدوليالبرنامجمنجزءا،للحمايةالدوليالاتحادوبدأ

فيللخطرالمعرضةالفويةالحياةأنواععنالمعلوماتجمع

الأحمرالكتابفيالمعلوماتهذهينشروهو،العالم

الاتحادساعدبمام619عاموفي.الفطريةالحياةلمعلومات

الان)يعرفالفويةللحياةالعالمىقالصندرإنشاءفي

للطيعة(.العالمىبالصندوق

منأكثرهناكيوجد.اليومالفطريةالحياةحماية

ومناطق،الفطريةللحياةومحميات،وطنيمتنزه0021

لذلكوبالإضافة،العالمأنحاءجميعفيمحميةمماثلة

ية.الفطمالحياةلحمايةقوانينالدولمعظمفىيوجد

عدةابرمت،العشرينالقرنمنالأخيرينالعقدينوفي

لإنقاذالهادفةالجهودضمندوليةومعاهداتاتفاقيات

وتعد،الدوليةالأهميةذاتومواطنهاالفطريةالأنواع

الأراضىلحمايةأم719عامابرمتالتىرامساراتفاقية

،ام889عاموفي.الاتفاقياتتلكأولىمنالرطبة

الأقلعلىواحدموقعتحديدعلىدولة46وافقت

وتعد.الوطنيةأراضيهافىدوليةأهميةلهالرطبةللأراضى

الفطرية،الحياةلحمايةدوليةأخرىمعاهدةبوناتفاقية

الفطرية،الحياةمنالمهاجرةللأنواعبالتحديدكرست

الدولواتفقت.أم979عامبألمانيابونفيوأبرمت

المدونةللحيواناتالحمايةأنواعأقصىتقديمعلىالمشاركة

،الانقراضلخطرمعرضةالأنواعهذهوبعض.الاتفاقيةفى

تستفيدولكنها،الانقراضخطرتجابهفلاالأخرىأما

الدولية.الحمايةمنكبيرةبدرجة

الحياةلحمايةصممتالتيالدوليةالمعاهدةوابرمت

وعرفت،ام759عامالدوليةالتجارةتهديدمنالفوية

منبالانقراضالمهددةالأنواعفيالدوليةالتجارةباتفاقية

طرقسهلتفقد)سالمج!ر(.والنباتالحيوانمجموعات

ومنتجاتهاالحيةوالحيواناتالنباتاتنقلالحديثةالمواصلات

عنمسؤولةالتجارةوهذه،العالمفىمكانأيإلى

والحيوانيةالنباتيةالأنوأعمنالكثيرأعدادفيكبيرانخفاض

،كثيرةوطيور،لفيلةوالنمور،وا،لحيتانوا،لقرودا،مثل

لضبطالاتفاقيةوأبرمتالصبار.ونباتاتوالسحلبيات،

منعها.ومحاولةالتجارةهذه

لخدمةمتخصصةمهنةعديدةدولفيوتطورت

منكثيرفىوتوجد.الفطريةالحياةحمايةحاجات

الحياةوعلماءالبيئةفىالختصينلتعليمبرامجالجامعات

البيئاتالختصونهؤلاءويدير.الأسماكوصيدالفطرية

النباتاتلمصلحةوالعامةالخاصةالأراضىفيالطيعية

.والحيوانات

مجهوداتمن.النباتيالغطاء

الحياةلحمايةالوطنيةأ!يئةا

إعادة-بالسعودية-الفطرية

كانتلمناطقالنباتىالعطاء

علىوالمحافظةمجدبةصحراء

.بالانقراضالمهددةالسباتات
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علىالمحافظةفيالكبيرةالجهودمنالرغمعلىولكن

فىالمستمرفالنمومؤكد،غيرمازالالمستقبلفإن،البيئة

وأنتشار،الفطريةالحياةمواطنوتخريبالبشر،أعداد

الأنواعلبقاءمتزايداتهديدايمثلذلككل،البيئةتلوث

الفطرية.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الطائرالطبيعةتوارلى

الفيلالوطنيةأودوبودجمعية

ألدوليوبولد،المنقرضالحيوان

الطيورعلىللمحافظهةالدوليالمجلسالسمكصناعة

وإنمائهاأغطريةاالحياةلحمايةالوطيةالهيئةالطبيعيةالمواردصيانة

الجعيةد.الوطنبةالجمعية،الطفلحماية

المتحدةا!ملكةفىتطوعيةمؤسسةالطفللحمايةالوطنية

فىتؤثرمشاكللديهماالذينوالاباء،الأطفالتساعدوهى

.الأطفاللحمايةالوطيةالجمعيةرسمياوتدعى،العائلة

جمعونشاطاتبالتبرعاتتمولإذ،تطوعيةوالجمعية

اختصاصم!منفريفا65حوالىالجمعيةويدير.الأموال

أما.الشماليةوأيرلندأوويلزبريطانيافيالطفلحماية

جمهوريةفيفتعمل،الأطفاللحمايةالأيرلنديةالجمعية

علىالقسوةلمنعالأسكتلنديةالملكيةوالجمعية.أيرلندا

الجمعيةمثل،الجمعيتينوكلتا.أسكتلندافيتعملالأطفال

اختصاصي!توتوظفانتطوعيتان،الاطفاللحمايةالوطنية

وتقوممهيا.مدرب!تاللعبلمجموعاتوموظفيناجتماعيين

والمجموعاتالتجارةواتحاداتالصحيةوالمجالسالكنائس

.الجمعياتهذهبمساعدةالمشابهة

عنالأطفاللحمايةالوطنيةالجمعيةعملبعضسم

لمنعمحاولةفى،بيوتهمفىوالآباءالأطفالزيارةطريق

ألاباءيطلب،الحالاتمنكثيروفي.الأسرةتفكك

أيضئاالجمعيةتقومكما.الجمعيةمنوالنصحالمساعدة

لهم.السيئةالمعاملةأوالأطفالإهمالحالاتفيبالتحقيق

إيرلمنشئيهاومن.ام884عامالجمعيةتأسعست

دورمؤسسبرناردو،وتوماسلها،رئيسأول،شمافتسبري

عامرئيسهااسمالجمعيةحملتوقدبرناردو.الدكتور

قانونأولالبرلمانفيهاأصدرالتيالسنةوهي،ام988

السيئة.المعاملةأو،الإهمالمنالأطفاللحماية

المشتريبمصالحترتىحركةالمستهلكحماية

المستهلكينحمايةعلىتعملوهى،والخدماتللبضائع

ومن،الرديئةالنوعيةذاتأوالامنةغيرالمنتجاتمن

تحميهمكما،التغليفأوالتصنيفأوالدعايةفيالخداع

حماية.المنافسةمنتحدالتيالمهنيةالإجراءأتمن

.الدولمنالعديدفىنشطةالمستهلكحركةأوالمستهلك

المستهلكونبهايقومنشاطاتعلىالحركةهذهوتشتمل

هذهوتسعى.الحكوميةللاجراءاتبالإضافةأنفسهم

يتمكنحتىالبضائععنكافيةمعلوماتلتأمينالحركة

السلعشراءفيصحيحةقراراتاتخاذمنالمستهلكون

الفعالةالوسائلالمستهلكتعلمأنتحاولكما؟والخدمات

تسببهأذىأوعطبأيعنتعويضعلىللحصول

المعطوبة.البضائع

فىبهاقامتالمستهلكحمايةأنإلىيشارأنوينبغى

فمن.الحسبةهيئاتمبكروقتمنذالإسلاميمجتمعنا

الميزانتطفيفومنعالأسواقمراقبةالمحتسبمهمات

ذلك.ونحوالغم!ومقاومة،والمكيال

نستطيعوبهذاالحسبةموضوعفيمؤلفاتألفتوقد

حمايةموضوعفيالمجتمعاتعرفتماأقدمإنالقول

.الإسلامفىالحسبةنظامهوالمستهلك

منالعديدفىالمستهلكتحمىجماعاتوهناك

المستهلكجمعيةتختبرمثلا،بريطانيا،ففي،الدول

هناك.النتائجتعلنثمومنالخدماتعنوتتحرىالبضائع

الولاياتفيالمستهلكلشؤونوكالاتأستراليافي

الدولفيالمستهلكحمايةحركةوتكتسب.والأقاليم

كبيربشكلمحصورةكانتوإنالدعممنمزيداالنامية

لتحسيندعائيةحملةالمجموعاتهذهوتشن،المدنفى

حركةنهوضتركوقد.ومؤسساتهالمستهلكحمايةقانون

استجابتحيث،والصناعةالعملفىمهمةآثاراالمستهلك

وسلامةورغباتلاحتياجاتالمؤسساتمنالعديد

لهذهالأخرىالشركاتبعضتستجبلمبينماالمستهلك

خسائرمنالشركاتهذهبعضوعانت.الاهتمامات

قبلمنقانونىتصرفجراءسيئةودعائيةمادية

الحكومةأمرتوقدالسلععنالراضينغيرالمستهلكين

المعطوبة.البضائعبسحب

المستهلكحقوق

الأشخاصمنوالعديدالمستهلكينجماعاتتعتقد

فهم،الأساسيةالحقوقمنالعديدللمستهلكبأنالاخرين

ماعلىالحصولفىالحقللمستهلكبأنمثلا،،يعتقدون

وادعاءاتأسعارهامعنوعيتهاتتلاءمبضائعا-:يلى

معلومات3-المأمونغيرالطعامضدالحماية2-.المصنعين

منالاختيارحق4-الخدماتأواسملععنوكافيةصادقة

مسؤولياتبدورهالمشتريعاتقعلىوتقع.مختلفةسلع

السلعةيستخدمأن-المثالسبيلعلى-عليهفيجب،معينة

يتبعأنعليهيجبكما،أجلهمنصنعتالذيللهدف

السلعة.معالموجودةالتعليمات
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النقودإرجاعوضماناتالكفالاتتؤمن.النوعيةحق

يدعيهالذيللمستوىترقىالبضاعةأنعلىتأكيدا

بالإصلاحشهدمدونةتصاريحالكفالاتومعظمالمصئ.

المستوىإلىالسلعةترقلمإذاالإرجاعاوالاستبدالأو

تتعهدكما،الوقتمنمعينةالمصئلدةقبلمنالمزعوم

المشترييكنلمإذاالسلعةثمنلمارجاعالإرجاعكفالة

تماما.راضيا

بشكلمكتوبةالكفالاتتكونبأنالتشريعويتطلب

كما،بسهولةفهمهامنالمستهلكيتمكنحتىواضح

بأنمكتوبةغيرضمنيةبكفالةالحقالمستهلكتعطي

فمجفف،أجلهمنبيعتالذيللهدفمناسبةالسلعة

الشعر.يجففأنيجب،المثالسبيلعلىالشعر،

الدولمنالعديدفىالتشريعاتتنص.الأممانحق

ومناسباصحئا،نقيايكونأنيجبالطعامأنعلى

الشخصباعطاءالأمانيضمنكما،البشريللاستهلاك

البائع.بمقاضاةالحقفاسدةسلعجراءمنجسدئاالمتضرر

منالعديدونوعيةسلامةلتحسينتقويميةسلطاتوهناك

،الأخرىالمنزليةوالأشياءالكهربائيةكالأدواتالسلع

فعالةقانونيةسلطاتدأئماتملكلاالسلطاتهذهولكن

ذاتالسلعوتزكيالبضائعتختبرفهي،المصنعينضد

الأفضل.النوعية

وسيلةالإعلانيعتبر.المعلوماتعلىالحصولحق

المستهلكوالبائعونالمصنعونبوساطتهايمدهامة

بدعاياتالقياممنالمعلنينالقوانينوتمنع،بالمعلومات

علىالمستهلكونيحصلكما.صحيحةغيراومزورة

البضائع،علىالموجودالتصنيفخلالمنالمعلومات

يصنفأنيجبحيث،التصنيف!هذاالقانونوينظم

بالإضافة،والوزنالمكوناتيظهروبشكلالمغلفالطعام

السلععلىالتواريختظهركما.وعنوانهالمصنعاسمإلى

طازجيتها.مدىالغذائية

وبيعالمنازلفبيع؟البيعأنواعبعضالقانونويراقب

بشكلينظماخرىتقسيطيةبخططأوالبضابلالإيجار

قبلالوقتمنقصيرةفترةبالانتظارللمستهلكالحقيعطي

نأعلىالقانونيحرصكما،عدمهأوالشراءيقررأن

الدفعاتفاقمنجزءابوصفهاالموقعةالبيعوثائقتكون

ملزماليسالبيعوانالبيعشروطلكلوشاملةواضحة

الفور.علىقانونيا

الدولمنالعديدفيالحكومةتنظمالاختيار.حق

رجالالقانونويمنع؟والعادلةالحرةالمنافسةلتشجيعالعمل

يضطرالاحتكاريمارسفعندماالاحتكار،منالأعمال

غيرحريةبدورهيمتلكواحدمنتجمنللشراءالمستهلك

باهظة.أسعارلطلبمحدودة

تاريخيةنبذة

أولىقامت.والمشتريالبائعبينالمبكرةالعلاقات

العصورخلالأوروبافيمالمستهلكلحمايةالمحاولات

مقاييسالحرفيوناسسهانقاباتوضعتحيثبمالوسطى

حمايةأشكالومناعضاؤها.يبيعهاالتىللمنتجات

هذهنظمتحيث،الفاحشالربحضدقوانينالممستهلك

المدينين.منالدائنونياخذهاالتىالفائدةمعدلالقوانين

بمبدأيحكمالسوقكانفقد،ذلكمنالرغموعلى

الناسوكان،المشتريليحذرتعنىلاتينيةعبارةتمثله

الحرفيينأوالمحلاتأصحابمنرئيسىبشكليشترون

،الفاسدةالبضائعملاحظةعنمسؤولينوكانوا،المحليين

كانواالسعر،أوالنوعيةعنرضاهمعدمحالوفي

السلعة.باعأوصنعالذيللشخصمباشرةيشتكون

المستهلكوعىتزايدلقد.المستهلكحمايةبدايات

فيخاصة،العشرينالقرنوستينياتخمسينياتخلال

مختلفين.مطالبينجهودنتيجة،المتحدةالولايات

خلالحقوقهمزأولةفيفاعليةاكثرالمستهلكأصبح

مالي.تضخمفترةكانتالتيالعشرينالقرنسبعينيات

بسببالمستهلكحركةنموفىالتضخمهذاساعدوقد

كانتحيثالسلعونوعيةبتكلفةالمتزايدالشعباهتمام

مستمر.ارتفاعفيالأسعار

المولم!وعةفيصلةذاتمقالات

الملابسوالمنافسةالاحتكار

رالفنادر،للإعلانا

لنسيجابتونأسكليبر،

المواردعيانةانظر:.الطبيعةمواردحماية

الطبيعية.

بقوةأعلىإلىالساخنةالمياهيدفعنبعا!ارةالحمة

إلىالحمةمنالمياهتنطلقوغالبا،لاخر.وقتمنتفجيرية

تجذب.البخاريةالسحبمنضخمةأعمدةفىأعلى

.السياحمنكبيراعدداالحمة

الوطنىيلوستونبمتنزهالموجودةفيثفولالأولدوحمة

العالم.فىحمةأشهرتعتبرالأمريكيةالمتحدةبالولايات

إلىالفورانويصل.دقيقة73كلمرةتثور،المتوسطوفى

حمةيتتبعونالناسظل.م46و37بينيتراوحارتفاع

الفورانفيتخفقولمعاما،08منلأكثرفيثفولالأولد

قط.واحدةمرة

منتظمة،غيرفتراتفىشورالأخرىالحماتبعض

خلالمراتعدةشوربعضها.تنطلقمتىيدريأحدولا

أيامأوساعاتلعدةلاشورالاخروبعضها.الوأحدةالساعة
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شهور.حتىأوأسابيعأو

بعضهافيالمياهتكونكما

.الأرضسطحعلىفقاقيع

ينبجسالاخربعضهاوفى

اكثرارتفاعإلىالحمةماء

م.03من

الحمات.وجودمناطق

002عنلايقلماهناك

.يلوستونمتنزهفىحمة

منمجموعتانوهناك

فىتوجدانالحمات

إحداهماتختلفانمنطقتين

ا!رةالمياهدافعةتفورالحماتكبيرا.اختلافاالأضىعن

تلكوتكورالهواءلىفىحماتمجموعةوتوجد

فتراتخلاا!متكررةالاندفاعاتالصقيع)أرضوهيأيسلندا

عير!لطريقةأحيالا،متصمةك!011بعدعلىوالنار(

أصى.أب،متفمة،العاصمةريكيافيكمن

القاحلة.الحممحقولوسط

كم.أ6تبلغدائرةفىالحماتعشراتتظهرهنا

غنيةأرضوهينيوزيلندافىتوجدالأخرىوالمجموعة

هوبوهوتونيوزيلنداحماتأشهر.النباتيةوالحياةبالخضرة

وأثلاثانتظامدونحماتهتثورالذيروتوروامنطقةفى

لمدةم3و.18بينشراوحارتفاعإلىيوميا،مراتأرلغ

دقيقة.04إلى3.

التيالمناطقفىالحماتتتكون.الحماتتتكونيهف

سطحاسفلاحمقاإلىالتربةخلالالمياهفيهاتتسرب

داخلإلىالسطحمنيمتدعميقنفقيحدث.الأرض

إلىتصلحتىالممرهذاعبرالباردةالمياهوتتسرب.التربة

فتسخنالممر.تملأحتى،الأسفلفىاسحاخنةالصخور

تغلىلاولكنهاالصخور.حرارةبسببالأسفلفىالمياه

حرارةدرجةترتفعوتدريجيا.فوقهاالمياهعمودوزنبسبب

فيالغلياندرجةمنأعلىإلىللصخورالملامسةالمياه

فوقهاالذيالماءعمودبرفعالمياهفقاقيعفتبدأالعمود،أسفل

عبرالممرملأالذيالماءذلكمنجزءادافعةقليلا،قليلا

الماءعموديجعلالأمروهذا،الأرضسطحإلىفتحة

لتتحولالمياهمنأخرىلكميةالفرصةفتتاحوزنا،أخف

فأكثر،أكثرالعمودرفعإلىيؤديبدورهوهذابخار،إلى

المياهمنأكبركميةتحولإلىبدورهيؤديالذيالأمر

سطحإلىالعمودمياهبقيةيدفعممابخار،إلىالعمودأسفل

المياهتستقرأنوبعد.بخاريانفجارشكلعلىالأرض

إلىالمياهمنجزءيتسرب،التربةفوقأخرىمرةوالبخار

تحتويوعادة.أخرىمرةالعمودفيمتلئالتربةداخل

الحمةتنفجريهف

.حادةوأنحناءاتعوائقعلىالممرتغذيالتىالشقوق

،المياهتختلطأنإلىيؤديالذيالحراريالحمليمنعوهذا

نأمنالمياهيمنعوالخلط.منتظمةحرارةدرجةوتصئفي

فيألانفجارإلىتدفعهادرجةإلىالحرارةشديدةتصبح

بخار.شكل

نشاطهمالأنغالباالبراكينمعالحماتمقارنةتتم

تقذفبينماالمذابةالصخورتطلقالبراكينولكن.متشابه

وبعد.المذابةالمعدنيةالموادعلىالمحتويةالمياهالحمات

التربةداخلأخرىمرةتتسربأوالمياهتتبخر،الفورأن

وهذه.الكالسيومكربوناتأوالسيلكاترسباتمخلفة

فبعضها.وغريبةجميلةأشكالأغالباتكونالترسبات

متنزهفىالماردةمثلوبعضها،مخروطيةأشكالإلىيتحول

فورانكلبينصافيةبمياهتمتلئفوهاتتكون،يلوستون

التيالحمةفورانبعدالمياهمنقليلجزءويبقىوآخر.

الموجودالنموذخهوواحداستثناءوهناك.الخروطتكون

ترتدالحمةهذهمنالمنطلقةالمياهفكلبميلوستونمتنزهفي

المعدنيةوالترسبات.الكأسيشبهالذيلخروطهاأخرىمرة

القلاعمنغريبةأشكالأتكونالحماتفورانيخلفهاالتي

لبروخ.وا

.متنزه،الوطنييلوستونالسليكابم:أيضاانظر

-ا942هـ،269-)833الأماسىحمدالله

خطاط.ددهالشئمصطفىبناللهحمدام(.052

أماسيافيولد.العثمانيةللمدرسةبريادتهاشتهرمجود
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المرعشىالدينخيرعلىتتلمذ.بخارىمنمهاجرلأب

أسلوباطورثم.البغداديالصيرفىعبداللهطريقةمتبعا

خطوطكلبتعمقدرسبعدماالتجويدفيبهخاصا

بتشجيعالعثمانيةالخزانةحوتهاالتىالمستعصمىياقوت

إلىدعاهقدكانالذيالثانيبايزيدالسلطانتلميذهمن

عامالسلطةتوليهبعدبلاطهفيالخطلتعليماسطبول

عرف.المستعصميياقوتانظر:أم(.481هـ،)866

الأقلامفيأستاذاوكان،الكتاببقبلةالأماسىاللهحمد

لفترةسادالذيأسلوبهاتبعواالخطاطينمنكبيرلعددالستة

منوكانوتناسبها،المتشابهةالحوودتبملاءمةوتميز،طويلة

اللذانخليفةشكراللهوصهرهددهمصطفىابنهأبرزهم

الخطاطين.منعائلةخلفا

فييجلسهفكانكبير،بإجلالبايزيدالسلطانعامله

بكتابةوكلفه،الدواةلهويمسكالعلماء،مجلسصدر

أيضافيهاكتبالتيوإسطنبولأدرنةفيجامعيهخطوط

سبعةخطوقدباشا.وداوداغافيروزمسجديخطوط

والأنعاموالأدعيةالأجزاءمنوعددامصحفاوأربعين

بنحمداللهباسممعظمهاوقعوالمرقعاتوالكتبالشريفة

فيالرماةلتكيةشيخاهذاجانبإلىوكان.الشيخ

ودفن.توفىحيثإسطنبول

.عثمانالحمافظ:أيضاانظر

أهـ-)037ثانىآلخليفةبنحمد

بنعبداللهبنحمدبنخليفةبنحمد(.ام-059

الابتدائيةدراستهتلقىقطر.دولةأمير،ثانيآلقاسم

سانبكليةالتحقثمقطرمدارسفىوالثانويةوالإعدادية

عامفيهاوتخرجالمتحدةبالمملكةالملكيةالعسكريةهيرست

القطريةالمسلحةالقواتإلىوانضمأم،719هـ،أ193

التيالأولىالمتحركةللكتيبةقائداعينثم،مقدمبرتبة

إلىرقي.المتحركةحمدكتيبةبعدفيماتسمىأصبحت

أدى.القطريةالمسلحةللقواتعاماقائداوعينلواءرتبة

عددوزيادةالقطريةالمسلحةالقواتتطويرفيرئيسيادورا

بالأسلحةوتجهيزهاجديدةوحداتواستحداثأفرادها

أحدثعلىوالأفرادالضباطبتدريبوالاهتمامالحديثة

العسكرية.الأساليب

عينكماام،779اهـ،793عامللعهدوليابويع

مسؤوليةأيضاإليهوأوكلت،العامنفسفيللدفاعوزيرا

الركنبمثابةيعتبرالذيللتخططالأعلىالمجلسرئاسة

شؤونإدارةشولىوكان،العصريةالدولةبناءفىالأساسي

.الأخيرةاسشواتخلالالبلاد

منذالشبابلرعايةالأعلىالمجلسرئيسمنصبشمغل

اهـ،141عاموحتىام979أهـ،993عامإنشائه

ثانيآلحمدبنخليفةبنحمدالشيخ

عنايةوالشبابيةالرياضيةالأنشطةأولىوقد.أم199

علىحصلعسكريرياضىاتحادأولوأنشأ،كبيرة

الدولي.العسكريالرياضيالاتحادعضوية

وأجنبيةعربيةدولمنالأوسمةمنالعديدعلىحصل

.الدولتلكمعالثنائيةالعلاقاتتقويةفيلجهودهتقديرا

عامعمانسلطنةمنعمانوسامعلىحصلفقد

ووسام،ام769عاممصرمنالنيلووشاح،ام759

،ام769عامالسعوديةالعربيةالمملكةمنعبدالعزيزالملك

ووسام،ام779عامإندونيسيامنالعطمالابنووسام

ووشاح،أم779عامفنزويلامنميرانداديفرانسسكو

منجورجوالقديسميشيلالقديسوساممنالقائد

دولاأوفيسييهجرانتووسام،ام979عامبريطانيا

المحمديوالوسام،أم089عامفرنسامننونوجليجيون

مناللبنانىالاستحقاقووشاحام،819عامالمغربمن

.ام869عاملبنان

هـ،ا614محرم03الأربعاءيوملقطرأميرابويع

.م5991يونيو82الموافق

اهـ،36ا-أ)192خليفةالعيسىبنحمد

خليفةالعليبنعيسىبنحمدام(.ا-874429

عرف،المحرقفيبهاولدوأميرها.شئالبحرين،كان

كان.العاليةوهمتهوجودهبكرمهواشتهروحكمتهبذكائه

أيديهمعلىفتخرجالعلماء،أجلإلىبتربيتهعهدقدوالده

والفرومميةبالشجاعةاشتهر،كماالرأيسديدحافظامؤدبا



الرجبيمحمدبنحمد538

عنالتنقيببدأعهدهوفى.الإدارةفيوالدهيساعدوكان

فيوافتتح.وتصديرهلاستخراجهشركةفتأسمستالنفط

وسمىأم419عامبالمحرقالمنامةيربطالذيالجسرعهده

يعرفالذيالقضيبيةقصرحمدالشيخشيد.كماباسمه

القديم.بالقصر

بنحمد،الرجبيانظر:.الرجبيمحمدبنحمد

محمد.

حد(.-أم019،أهـ-)328الجاسرحمد

الأدباءواالعربيةالجزيرةأعلامأحدالجاسر،محمدابن

منطقةقرىإحدىالبرودفىولد،البارزينالسعوديين

العربيةالمملكةفىتعليمهتلقى.القصيمجنوب)السر(

الاداببكليةالجامعيةدراستهقطعأنهإلاومصرالسعودية

.بلادهإلىوعادبالقاهرة

والندواتالمؤتمرأتفىالمشاركاتمنالكثيرلهكان

سعود،الملكجامعةفىالوقتلبعضأستاذاوعين.الثقافية

وبحوثهوالجغرافيةواللغويةالتاريخيةبتحقيقاتهواشتهر

بعضيوقع.كانالجزيرةبعلامةويلقب،الاجتماعية

مث!!:مستعارةأسماءتحتالزمنمنفترةفىكتاباته

.ج.حمثلبالرموزأوالجاسر،نجدبدويو،الأصمعي

إصدارالصحفىالصعيدعلىالرياديةأعمالهأهممن

أهـ،)372اليمامةوهىالرياضفىصحيفةأول

فيمطعةأولتأسيسفىالفضللهويعودأم(.529

كماأم(5ء9أهـ،)374الرياضمطالغوهيالرياض

الجاسرحمد

والنشروالترجمةللبحثاليمامةدارأنشأ

بتاريختعنىالتيالعربومجلةأم(.أهـ،669)386

.الفكريوتراثهموآدابهمالعرب

الجزيرةتراثإحياءفىوإسهامهبأعمالهوعرفانا

هـ،أ404عامللأدبالتقديريةالدولةجائزةنال،العربية

إبانالخليجيالتعاونمجلسدولقادةوكرمه،ام849

وهو.ام099اهـ،041عامبعمانالعاشرةالقمةانعقاد

القاهرةمنبكلالعربيةمجامإللغةفيعاملعضو

وعماد.ودمثق

أم(بم059)عكاظسوقوالعلميةالأدبيةاآثارهس

نشرفيالحجأثر،محققكتابأم()689العرببلاد

أم(،)729المدينةتاريخفيرسائلام(؟719)الثقافة

أجزاء،عدةفي،السعوديةالعربيةللبلادالجغرافيالمعجم

الإيناسء(بمأ)779أجزاء3-مختصر-الجغرافيالمعجم

القبائلمختلفأم(بم)089-محقق-الأنسابعلمفى

عنللبحثرحلات،محققكتابأم(089)ومؤتلفها

السعوديةالعربيةالمملكةقبائلمعجمام(بم089)التراث

دراسةللهجريوالنوادرالتعليقاتأم(بم819)

نجد؟فيالأمويالحكمموطدعربيابنومحتارات؟

مكةوطريقبمالحاجأخبارفيالمنظمةالفرائدالدرر

تحقيرت.-المعظمة

عاما!حربيالأدبفىالعالمية!يصلا!لكحائزةأ!نا

.أم699

.حمدانجمالانظر:.جمال،حمدان

.حمدان،خوجةانظر:.حوجةحمدان

الحمداني.فراسأبوانظر:.دراسأبوالحمدائي،

159هـ،356-)303الدولةسيفالحمدانى،

الربعي،التغلبىحمدانبنعبداللهبنعلىم(.679-

انظر:.الحمدانيةالدولةوصاحب،أ!دوأسةاسيفأبوالحس!،

ونشأبكر.بديارميافارقينفىودد.الدولة،الحمدانية

والمسل!ن،الرومبينصراعاتوسط،الهمةعاليشجاعا

جاورهاومابالعراقواسطوملك.الروممايريدهوعرف

وأصبحتم،449هـ،333سنةوحلبدمشقوامتلك

بعدالملوكمنأحدببابيجتمعلمأنهويروى.قاعدته

العلمشيوخمنالدولةسيفبباباجتمعماالخلفاء

وخلدالمتنبيالطيبأبوالشاعروقصدهوالشعراء.والأدباء

معكثيرةأخباروله.الروممعالكثيرةوقائعهوذكرذكره

والناميالرفاءوالسريالحمدانىفراسأبىأمثالالشعراء

واء.والوأوالببغاء
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هـ،333شيفيالصوممعوقائعهأشهروكانت

هـ،و.34م،هـ،933519و47!مهـ،336وم،449

هـ،34م،وههـ،343549م،وهـ،342539م،و519

سجالأ،بينهماالحربوكانت.م629هـ،35وا،م569

دولةتتنفسولم.الحمدانىالبيتأبناءمعظمفيهااستشهد

تمكنالذيالرومملكالدمستقبموتإلاالصعداءحلب

فيودفنبحلبالدولةسيفتوفى.حلبدخولمن

ميافارقين.

-929هـ،493-13)7الدولة،الحمدانية

فيثمالموصلمنطقةفيالحمدانيةالدولةقامتام(.300

قواتبينموجوداكانفراغالتسدأولهما:لسببينحلب

وقوةببغدادالأمراءأميرفيالمتمثلةالخلافةقوة:ثلاث

الحاجةفكانت.والشاممصرفيالفاطميينثمالإخشيديين

فيبدأتالتيالبيزنطيةللإمبراطوريةتتصدىقوةإلىماسة

إضعافأوالشامعلىللاستيلاءالإسلاميالعالممهاجمة

انتعاشوثانيهما:الثغور.فىالإسلاميةالقوةتدميرأو

فىالتركيةالعناصرتقدمبعدانزوىالذيالعربيالعنصر

تتبعثم،الديوانمنالعربالمعتصمأسقطانوبعد،العراق

الخلافةوقوعأدىثمعليها.للقضاءحركاتهمالواثقابنه

وبينالخلفاءبينالذيالصراعوكذلكالأتراكنفوذتحت

هذاإنعالقالخلفاءمحاولةإلىالأتراكقوادمنالمتسلطين

.أخرىمرةالعربيالعنصر

عنهمعفتولكن،العباسيةالدولةعلىالحمدانيونثار

الشاريهارونعلىحمدانبنالحسينانتصرعندما

فىوتدخل،القرامطةوحاربالمعتضد.إلىبهوجاءوأسره

وأرادالخلفاء،علىالأتراكسيطرةمنللحدالخلافةشؤون

الخلافة.أعباءعلىوقدرتهلثقافتهالمعتزلابنالخلافةإسناد

كانالذيللمقتدرالخلافةإسنادفينجحواالأترأكولكن

منالحمدانيالموقفهذامنالرغموعلىصغيرا.طفلا

تقويةإلىتتجهكانتالخلفاءسياسةأنإلاالجديدالخليفة

.الروموجهوفيالمناوئينوجهفىلتقفالعربيةالقوةهذه

وديارالموصلعلىالحمدانيينتقليدعلىالمقتدروافقلذلك

حلبإمارةتولىالذيالدولةسيفمنهمواشتهر،ربيعة

الموصلإمارة:قسمينإلىالحمدانيةالدولةانقسمتعندما

حلب.وإمارة

إليهاتلجأالتيالقوةيمثلونالحمدانيونكانولما

إليهملجأفقدبغداد،فيالأحوالبهاضاقتإذاالخلافة

علىزحفتالتيالبريديقواتمنفاراالمتقيالخليفة

لها،الصمودعنرائقابنالأمراءأميروعجزالعراق

وطردوارائقابنوقتلوا،الخلافةالحمدانيونفناصر

إمرةوتولى،عاصمتهإلىالخليفةوأعادواالبريديين

أمير،الحمدانىعبداللهبنالحسنبغدادفىالأمراء

الموصل.

أمورهالاضطرابببغدادكثيراالحمدانيونيستقرلم

حسنةعلاقتهموظلتالثغور،لحمايةالتفرغفىورغبتهم

عنإزالتهمالبويهيينمحاولةمنالرغمعلىبالخلافة

إمارتهم.

بالشامملكهيوسعأنالدولةسيفأرادوعندما

إلىبنفوذهامتد،الرومأمامجبهتهتقويةمنليتمكن

انتصرالإخشيد،معحربإلىأدىالذيالأمر،دمشق

سيفبموجبهيدفعصلحإلىأخيراوتوصلاالإخشيد،فيها

لدمشق.التعرضوعدمللإخشيدسنويةغرامةالدولة

الصلح،الدولةسيفنقضالإخشيدماتوعندما

الصلحبنودعلىالصلحوتم،وهزمهكافورلهفتصدى

الغرامة.دفعماعداالأول

الدولة،سيفبعدالتفككفيالحمدانيةالدولةبدأت

يستعينأنإلىأدتأسريةداخليةصراعاتفىووقعت

أخيراسقطتثم.والفاطميينبالرومبعضعلىبعضهم

البوي!والنفوذمصر،فيالمتعاظمالفاطميالضغطتحت

النهاية.فيالفاطميونفورثها،العراقجهةمن

التىالأعمالأبرزمنالرومضدالحمدانيينجهادكان

ذكرخلدواممنوكان.الدولةهذهذكرىخلدت

الحمداني،فراسوأبو،المتنبيأبوالطيبالحمدانيين:

خصيصاالأغانيكتابهألفالذيالأصفهافيوأبوالفر!

نباتة.ابنوالخطب،الدولةلسيف

أبو،المتنبي،الدولةسيف،الحمدانيأيضئا:ان!

الحمداني.فراس

.حمدي،السكوتانظر:.السكوتحمدي

ام(.-132ا550هـ،4-527)47حمديسابن

من،الأزديحمديسبنمحمدبنعبدالجبارأبومحمد

صقليةجزيرةفىولدبالأندل!س.الطوائفدولشعراءألمع

تفتحت.الجزيرةلهذهالإسلامىالحكمأياماخرفى

بعدإلاويشتهر،ذكرهيذعلمولكن،نشأتهمنذشاعريته

فارتحل.النورمنديينيدفيسقوطهابعدصقليةعنرحيله

قاصدا،الأندلسإلىأم780هـ،471عامحمديسابن

لمحاشبيلية.عبادبنالمعتمدبلاط

عباد،ابنلدىالمقدمالشاعرحمديسابنأصبح

أشبيلية،علىتاشفينابناستولىإذيطل؟لمذلكولكن

ابنبهفلحق.بمراكشأغماتقلعةإلىعبادابنونفى

وقعتخففبأشعاريشجيهلهملازماوظل،حمديس

عليه.المأساة
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المغرببينحمديسابنتنقلعبادابنوفاةوبعد

الأندلس،شرقيميورقةجزيرةإلىانتهىحتى،والأندلس

الرليح.أسلمحتىالبصركفيفيائسابائسافيهافمكث

بيننشاتهبسبب؟الحسرقيقشاعرحمديسوابن

تلكأدتوقد.صقليةجزيرةفىالساحرةالطيعةأحضان

نأإلا.بهالعنايةوشدةشعرهفىالوصفبراعةإلىالنشأة

حمديسابنعلىرياحهاهبتالتىالاضوابفترة

يتملىأنمنحرمته،العربحكماأواخرصقليةبجزيرة

إقامتهلفترةخلافاعمها،التعبيريحممشأو،البيئةتلكجمال

يحذومتفتحا،شاعرأيبدوحيث؟بأشبيليةعبادابنببلاط

أ!قوفوا،البدويةبالطبيعةتغنيهفىالقديمالشاعرحذو

مؤثرا.حديتايحدثهاالأطلالعلى

الشعريةالأغراضأظهروهو،الطبيعةوصفويبدو

واللهوالخمربمجالسالصلةشديد،حمديسابنلدى

لطلوعالأوصافتلكشعرهعلىغلبتهناومن،والمجون

ظللفىالشمسومغيبعطرا،تضوعروضةفىالفجر

وشرابه.لهوهمسرحيصفوذاكهذابينوهو.الغماممن

تنقلأكتىالاندأعربيئةعنحمديسابنشعرويعبر

الأبت!صاراروحمنشيئايعكسكماأرجائها،بينالشاعر

حرنمنتخ!!أ*روحهكانتوإن،شماعريتهفيوالإبداع

للتأمل.ونزعةعميق

ابنقب!تبينهربطالذيالغرضهوالمدحكانوإذا

إضفاءومنالأوصافكثرةمنيخللممدحفإنهعباد،

مع،الجميلةالأوصافتلكعلىالمحليةالطيعةقالب

فيها.الحركةوبثتشخيصها

أغطريابشقيهاالطهبيعةوصففىحمديسابنبرعوقد

معرشحيقلفظفىالدقيقةالتفاصيليتبعوكان،والصناعي

صنوالمجالهذافىوهو.منمقةشعريةلوحاتباخراجعناية

نفثوقد.الأندلسفيخفاجةولابنالمشرقفىالمعتزلابن

بها،وعقلهحسهومتع،الطبيعةفىهمومهحمديسابن

حلفيماتعزيةيجدعله،شكواهليبثبجمالهاواستعان

عباد.ابنبأميرهذلكبعدحلوما،صقليةبوطنه

فىخمرياتهمنالمنتزعةالجميلةالضعريةصورهومن

قوله:الطبيعةمناظر

الجناحمحدودوالليلطرقت

صباحغيرفيبالشمسمرحبا

بداوالبدراهتزفالقفيب

فاحوالعنبراربخوالكثيب

بهاالجورجحوالثريا

جناحللوكرضمماءكابن

ناشقمنهاالغربوكأن

أقاحأوياسمينمنباقة

والأطفالالرضعيصيبماغالباجلديالتهابالحمرة

وتوترامؤلماتورماالمرضهذايسببالكبار.وكذلكالصغار

المنطقةوتظهر.يومينأويومخلالبسرعةينتشرللجلد،

يتملموإذالحوافها،بروزمعولامعأحمربلونالمصابة

خصوصاخطرةمضاعفاتإلىتؤديقدفإنهامعالجتها،

تسببهاالحمرةحالاتومعظم.الولادةحديثىللأطفال

المجموعةبمالدم،الحالهبيتاعقدياتيسمىنوعمنبكتيريا

الجسم،داخلإلىالبكتيرياتدخلعندماأسدوىاوتبدأ.أ

البكتيرياوتقوم.خدلقأوجرحطرية!عنماتكونوعادة

غالباالحمرةوتصيب.بالجرحالمحيطالجلدبغزوذالمثبعد

إلىوأضافةالجلد.فىأخرىبقعةأيةتصيبوقد،ا!جها

مننوعاالحمرةتسببفقدالجلد،تصيبا!التغيرات

منأيامعدةبعد،الغالبفىالحمرةوتزولوالتقيؤ.الحمى

الحالاتأما.كالبنسلينالحيويةالمضاداتباستخدامالعلاج

أسابيع.لعدةفتستمرالمعالجةفيهالاتتمالتى

م(.773-007أهـ،-56)08حبيببنحمزة

عمارةأبو،الزياتإسماعيلبنعمارةبنحبيببنحمزة

القراءأحد.إليهمفنسبالتيممواكطمن،اخيمىااحصفىا

عنالقراءةأخذ.الكوفةفىالقراءةأئمةمنوإماماسمبعةأ
أبيوابنالسبيعىإسحاقوأبيأيتبنوحمرانالأعصقا

القاسمبنحمزةعنهالقراءةوروى.أصادقا:جعفراسلى

صارت.عيسىبنوسليمسليمبنوسلامالأحولوخلاد

قيماثقةكانالأعممش،بعدالقراءةفىالإمامةإليه

غلبتناشيئان:أبوحنيفةلهقالبالعربيةعارفا،بالفرائض

راويانله.والفرائضالقرآنفيهما:ننازعكلسناعليهما

وخلادخلفهما:

وردتق.بمالقارئعاصمأيضئا:انظر

م(.625-؟هـ،-3)؟المطلبعبدبنحمزة

صناديدأحد،عمارةأبوهاشممبنعبدالمطلببنحمزة

سيدفكانالإسلامفيأما.الجاهليةفىوسادتهمقري!ق

اللهرسولبهماسماه.رسولهوأسداللهوأسدالشهداء،

قبلولد.الرضاعةمنوأخوهضريهم!النبيعموهوضودبر.

نصرولازم.الثانيةالسنةفيوأسلمبسنتينصريإممدالنبى

علملماأباجهلضربأنبعدإسلامهكان،!+!هاللهرسول

فض،إسلامهوأعلن،بأذىعدبللرسولتعرضأنه

لذلك.شكيمةقري!وأشدهاأعزكانلأنهبه؟المسلمون

سيمنعه.حمزةوإنمحمدعزاليوم:أسلملماالعرب!!اك

المدينة،إلىهاجر.المسلمينأذىبعضعنكفواوقد

بسيفين.فيهاوقاتلحسنا.بلاءفيهاوأبلىبدرا،وشهد

لواؤهفكان.سريةفىوأرسلهصزيإس!لواء،اللهرسوللهعقد
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منبهاوقتلأحداشهد.الإسلامفىعقدلواءأول

مولىحرببنوحشيبهفتربصكبيرا،عدداالمشركين

يكادفلاالحبشةرمىبهايرميكانبحربةفقتله،نوفلبنى

عتبة.بنتهندبهومثلتبعد،منأوقربمنيخطئ

بهاقتلالتىذاتهابالحربةمسيلمةقتلالذيهوووحشى

.الناسوشرالناسخيرهذهبحربتيقتلت:فقال،حمزة

.حمزة،شحاتةان!:.شحاتةحمرة

أصلمنالرياضياتفيعالمالمغربيحمرةابن

إلىعادثم،العلمدرسحيث،إسطنبولفيأقام.جزائري

فىبرعواالذينالعلماءمنالحجاز.إلىتوجهومنهاالجزائر

لاخترأعمهدواالذينمنفهوبمالالاتواختراعالرياضيات

.أطوغاريتماتا

الميلاديعشرالسادسالقرنفيوالحجازالجزائرفيعاش

فيالأعدادتحفةمنها:مؤلفاتله(.الهجريالعاشر)القرن

مقالاتوأربعمقدمةعلىورتبه،المكرمةبمكةآلفهالحساب

.خانسليمبنخانمرادالسلطانعصرفيوخاتمة

نسمة043(000سكانهاعددبلغسوريةمدينة!حمص

نحومحافظتهامعوتضمام،879عامفي

علىحمصمحافظةمساحةوتمتد،نسمة00045.012

البلاد.مساحةمن%8.23أو2كم42)223تبلغرقعة

لطفمناخها.م533البحرسطحعنالمدينةوارتفاع

قلبفيحمصوتقع.الرياحشديدولكنهالعاممدارعلى

،الأولالطرازمنوحديديةبريةطرقملتقىعندالبلاد

ومعبتدمرمروراالنهرينبينمابلادمعتتصلكانتمثلما

الحالي.طرطوسميناءومعالما!ىفيطرابلسميناء

اليونانية.إيمسيامنمشتقاسمهاإن:ويقال

بنسامأحفادمنالروثانسكنهامنأوائلإن:ويقال

وتلاهم،خلدونابنمقدمةفيذلكوردكمانوح،

الأموريون.وأعقبهممصر،فراعنةعاصرواالذينالعمالقة

نحوهاانحدرتالميلادقبلالعشرينالقرنأوأئلوفي

جعلممامصرنحومندفعةالشمالمنالحيثيةالقبائل

معركةفىالحمصيينويوميصدهممصهـتحتمسفرعون

والكنعانيونالفينيقيونوخلفهم.م،أق947عاممجدو

الإسكندرهزمهمالذينوالفرسوالكلدانوالأراميون

..مق331عامأربيلمعركةفيالأكبر

عامبدأالذيالرومانعهدفيحمصأهلوتمتع

منكانكراكلاالإمبراطورلأنبمالمواطنةبجو،م97

سيفيرسبتيمالإمبراطورابنوهوحمصمواليد

م(.12-5ا)39

بنخالديدعلىم636اهـ،8عامالمسلمونفتحها

مناليمنمنعربالإسلامقبلأريافهايقطنوكانالوليد.

أشدأهلهاوكان.وحمدانوكلبوحجروكندةطي

صفين.معركةفىطالبأبيبنعليضدضراوةالمقاتلين

وخضعتهـ،092عامللقرامطةاستسلمت

البيزنطيالإمبراطوروخربهاوللحمدانيين،للإخشيديين

،حمدانبنيإمارةعلىغاراتهخلالفوكاسنقفور

إليهاومدم،229عامالعثمانىسليمالسلطانوافتتحها

أهـ.031عامالحديديالخط

الذيالكبيروالجامع،القلعة:الباقيةالقديمةآثارهاومن

الوليدبنخالدوجامع،الوثنيالشمسهيكلفوققام

عبدالسلطانوجددهبيبرسالظاهرالسلطانشيدهالذي

الثاني.الحميد

نفطأنابيبمرورفيالاقتصاديدورهاويتمثل

نفطمصفاةالوطنيةالحكومةأقامتحينبهاكركوك

أولتحويكما،أم579عاممنهاالغربإلىضخمة

الرسق،موقعفىللإسمنتومصنغاللسكرسوريمصنع

معملفيهابنيكما،والصابون،والنسيجالأصبغةومعمل

.ام569عامالكيميائيةالأسمدة

العشرينالقرنمنالثمانينياتمطلعفىفيهاانشئت

بينوترتفع.البترولهندسةكليةتضمالتيالبعثجامعة

العلومفيالعلياالشهاداتوحملةالمثقفيننسبةسكانها

الولاياتفىمرموقةمراكزيحتلونالذينمنوالطب

الغربية.وأوروباالمتحدة

الحجارةمنالحاليالقرنأواسطحتىأبنيتهاشميدت

البيضاءالحجارةمعأحياناالمتناغمةالبازلتيةالسوداء

الكلسية.

سوريا.أيضا:انظر

يزرع.تؤكلالتىالمغذيةلبذورهيزرعنباتالحمص

إفريقياوشمالالأوسطوالشرقالهندفيالحمصنبات

المتحدةوالولاياتالوسطىوأمريكاأوروباوجنوب

عنالنباتويعلو.الأمريكية

يتراوحارتفاعإلىالأرض

تقريبا،سم06و03بين

قرنةشكلثمرتهوتتخذ

علىتحتويالشكلمربعة

بذرتين.أوواحدةبذرة

وأبيضاءالبذوروتكون

وأ،الكريملونفيصفراء

شمبهأوبنيةأوحمراءتكون

الحمصنتةسوداء.
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النشويةالموادمنعاليةنسبةعلىالحمصبذورتحتوي

تؤكلوهى.للبروتينمهمامصدراكونهابجانبوذلك

شقهابعدتستخدمكما،خفيفةكوجبةالهند،فىمشوية

الشرقس!صانويصنع.داليسمىحساءصنعفي

من(الحمص)طبقالحمصيةأوروباوجنوبالاوسط

الليمونعصيروإضافةطحنهبعدوذلكالمطوخ،الحمص

هذايصلح.إليهالمطحونوالسمسماوالثومالزيتونوزيت

وتستخدمالخبز.معليؤكلوصلصةوغموساحشوأالإدام

تسمىالزيتفىتحمركراتصنعفيأيضاالحمصبذور

)الطعمية(.الفلافل

فىتشترككيميائيةمركباتمجموعةمنأيالحمض

:تنتجحمضىمذاقالأحماضرولمحاليل.مماثلةخواص

الأحماضرا:تديب.الجلدلامستماإذاحارقاإحعساسا

أطوناإلىالأزر!اأصثممسادوارورقوتحولفلزاتعدة

وأالقواعدالمسماةالكيميائيةالمركباتوتقومالأحمر.

.الأحماضبتحييدالقلويات

وبعضها،طبيعيةبصورةتوجدالأحماضمنوكثير

على))حث"الهيدروكلوريكفحمض.للحياةضروري

الهضم.علىويعينالمعدةفىإنتاجهيتمالمثالسبيل

الصناعة،فىواسعةوبصورةكذلكالأحماضوتستخدم

علىو.والمشرليلاتالأطعمةمنضخماعددمنجزءوهي

:لمام!صان،سامةالأحماضمنكثيرافإن،حالكل

.حادةحروقاتسببأنالقويةالأحماض

سلوكأ!صفتعريفاتعدةالكيميائيونيستعمل

يتمالحمضفإن،المذيبهوالماءكانفإذا.الأحماض

أيوناتإذابتهعنديعطيمركبأنهعلىالغالبفيتعريفه

الهيدروجينذرةوتتكون.المحلولفى)+ول(الهيدروجين

موجبةح!ربائيةبشحنةمشحونواحدبروتونمن

وأيون.سالبةكهربائيةبشحنةمشحونواحدوإلكترون

الهيدروجينذرةتفقدحينيتكونبروتونالهيدورجين

جزيئاتيمبشدةالبروتونيتحدالمحلولوفىإلكترونها.

3+(.)+ه.الهيدرونيومأيوناتمكوناالمذيب

كمانحتعملمادةبأنهأيضاالحمفهرتعريفويمكن

لمادةانبروتونعنبسهودةتتخدىأنهابمعنى-للبروتو!

واسعةلصورةتعرفالأحماضفإنكل،وعلى.أخرى

هذايصف.الإلكترونىللزوجقابلةمركباتبوصفها

ليسالتىالأحماضذلكفيبما،الأحماضكلالتعريف

يقبل.للبروتونمانحةلاتعملوالتي،تطلقههيدروجينلها

جزيء،أوأخرىذرةمنالإلكتروناتمنالحمفزوجا

الزوجومانحالحمضيشكل،الحالاتهذهمثلوفي

.الإلكتروناتفيهايشاركانجديداجزيئاالإلكترونى

)يتكسر(يتفككالتيالدرجةعلىتعتمد.الحمضقوة

ففي.الهيدروجينأيوناتلتكوينمحلولفىالحمضبها

كلوريدمنجزيءكليطلق،المثالسبي!!علىالماءمحلوأ

حمفيلتكوينهيدروجينأيون))حول(أعيدروجينا

يعدأ!يدروكلوريكأحمضفإنولذا.اعيدروكلوريكا

منقليلا3+ح()ولههحالخلحمضويكون.قوياحمضا

ضعيف.حمضإذنفهو.المحلولفىالهيدروجينأيونات

علىعمومالاتحتويوهيالعف!وية.غيرالأحماض

أحماضالعضويةغيرالأحماضومعظم.الكربونذرات

ومتفجراتأخرىكيميائياتإنتاجفىوتستخدم،قوية

وأليافبلاستيكيةوموادوطلاءاتوفلزاتوأسمدة

)2+الكبرتحيكحمضويعد.النفطت!صيروفىاصطماعية

الموادإحدى-قويعضويغيرحمف!هوو-403(

حمضاستخداماتزأحد.الاستعمالكثيرةاحج!يائيةا

بطارياتفىسائلةكمادةاستخدامههوالمألوفةاعبريتيكا

الأخرىالعضويةغيرالأحماضبعضوتشمل.السيارات

وحمضد!د!30النيتريكوحمضالهيدروكلوريكحمض

.)40!3+(الفوسفوريك

ذراتعلىتحتويوهى.العفويةالأحماض

التجميلوأدواتالمشروباتفيوتستخدم،الكربون

وأنواعالبلاستيكيةوالموادوالعقاقيروالأطعمةوالمطهرات

حمضالعامةالعضويةالأحماضوتشمل.الصابون

الفواكهفىيوجدالذي)706118!أ(أ!ستريك()1أعيموليكا

الأسكوربيكوحمض(الليمونلصيلة)منالحمضية

السالسليكأستيلوحمضسيفيتامينأوح6+608

التيالأمينيةالأحماضوتعد.الأسبيرينأوح(ك!9)408

نأكما.كذلكعضويةأحماضأالنيتروجينعلىتحتوي

وبعضها،للبروتيناتالبنائيةالكتلتعدالأمينيةالأحماض

البشرية.للحياةضروري

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الأحماض

النيتريكحمضالسالسليكحمضحمضالأوكزاليك،

الهيدروفلوريلثحمضالفرطريكحمضحمفر،البوريك

الهيدروكلوريكحمضاغوسفوريكاحمصالأستياريكاحمض

حمض،الفورميكالكبريتيكحمصاالأميمىالحمص

الملكيالماءالكروميكحمصالبروسيالحمص

حمضالهيبوكلوروز،اللبميكحمفرالتنيكحمض

الليموديلثحمصالحلحمص

صلةذاتأخرىمقالات

الشحمصدوارصبعةالهيدروحيىالأس

القاعدةالأوليةالإسافات

الحمضيالموالأ!يدريدا
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عديم.قيمعضويدهنيحمف!الأستياريكحمص

.والنباتاتالحيواناتمنكثيردهنفيويتوفر.اللون

الأستياري.الحمضأيضاويسمى

الشحومبمعالجةتجارئاالدهنيالحمضتحضيريتم

ويمكن.عالوضغطعاليةحرارةدرجةف!بالماءالحيوانية

زيتذلكفيبما،النباتيةالزيوتبمعالجةأيضااستخلاصه

فىالدهنىالحمضيستعمل.بالهيدروجين،القطنحبة

.والصابونالزينةوأدواتالشمعوصناعةالمطاطتليين

عندتذوبالملمسناعمةجامدةمادةالدهنيالحمض

فيويوجدمشبعدهنيحمضوهوم07حرارةدرجة

3+ح:هيالكيميائيةومعادلتهالمشبعةالدهونمنالكثير

.)2+ح(61ح+هه

التيالعضويةللمركباتاسمالأميئيالحمض

العلماءويسمي.الحيةالكائناتفيالبروتيناتجميعتكون

ويحتوي.للبروتيناتالبنائيةالكتلالأمينيةالأحماض

والهيدروجين،،الكربونعلىالأمينىالحمض

الأمينية،الأحماضوبعض،والنيتروجين،والأكسجين

الكبريت.علىأيضاويحتوي

الحيةالكائناتوبعضالخضراء،النباتاتوتستطع

تحتاجها.التيالأمينيةالأحماضجميعتركيب،المجهرية

تركيبلاتستطع،الراقيةوالحيواناتالبشريالجنسولكن

لبناءأجسامهاتحتاجهالتيأمينياحمضاالعشرينمجمل

أمينيةأحماضثمانيةالراشدونشناولأنوينبغي.الأنسجة

تسعةإلىالأطفالويحتاج،طعامهمفيالأقلعلى

واللحم،،البيضمثل،البروتينيةالأطعمةوتزود.أحماض

بالأحماضالجسمالخضراواتوبعضالحليبومنتجات

أحماضإلىالأطعمةهذهبتفتيتالجسمويقوم.الأمينية

بروتيناتليركبالأحماضهذهيربطثمومن،أمينية

.جديدة

منكثيرةمختلفةأنواعتركيبالجسمويستطع

مئاتمنيتألفأنالواحدللبروتينويمكنالبروتينات

نأأيضاويمكن.الحمفالأمينىوحداتمنعديدة

مختلفة.بروتيناتلينتج!الأمينيالحمضترتيبيتنوع

وظائفالختلفالامينيالحمضمنالسلاسلهذهوتحدد

.البروتينات

أربعمنالبسيطةالبروتيناتبعضتتشكلأنويمكن

معظموتحتوي.الأمينيةالاحماضمنمختلفةأنوأع

نوعا.العشرينحوالىعلىتعقيداالأكثرالبروتينات

وأواحدةمجموعةعلىالأمينيةالأحماضكلوتحتوي

الهيدروجينمنذرتينمعواحدةنيتروجينذرةمنأكثر

+ل!.2ادمجموعاتاو،أمينيةمجموعاتتسمىوالتى

ومنالأمينيةالمجموعاتمنالأمينيةالأحماضوتتشكل

العضوية.الأحماضبعض

.الهورمون،الخلية؟البروتينأيضاأنظر

)الفيتامينات(،التغذيةانظر:الياشوتين.حمص

(.الفيتامينات)أنواعالفيتامين

أيفا!ر!رفابوسيالحمض

غلياولدرجةنقىسائلالنقىوالحمض،الهيدروسيانيك

الغرفة.حرارةدرجةعندبسرعةويتبخر،منخفضة

الحمضويعوقالمر.اللوزكرائحةخفيفةرائحةوللحمض

الموادأشدمنوهو،الأكسجيناستخدامعلىالجسمقدرة

الهيدروسيانيكحمضغازصاروقد.المعروفةالسامة

الغازينشأ.المجرمينعلىالإعدامأحكامتنفيذفىيستخدم

فىالبوتاسيومأوالصوديومسيانيدمنكتلةتغممم!عندما

الحشرةلمنعالبروسيالحمضويستخدم.كبريتيكحمض

والصيغة.البرتقالبأشجارالضررإلحاقمنالصدفية

ل!ح+.هيالبروسيللحمضالكيميائية

المائيوا!لول.صناعية!بممطمما!ةاوودك!حمص

الكيميائيفصلوقد.المرارةشديدمذاقلهالحمضلهذا

.ام771عاممرةلأولالحمضهذاوولفبيترالبريطاني

منأنهحمفالبكريكبهيعرفماأحسنأنمنالرغموعلى

يتلفلأنه،القنابلفييستخدميعدلمأنهإلا،المتفجرات

فيكونالفلزاتمعيتحدوهو-ينخرهاأو-الفلزيةالأغلفة

وتستخدم،مستقرةغيروهي.البكراتتسمىأملاحا

فييستخدمكما.أخرىمستقرةمفرقعاتلإطلاق

صبغوفي،الحروقمعالجةمراهموفى،الكهربائيةالبطاريات

.الملونالزجاجوصناعةالنحاسعلىوالحفر،المنسوجات

قليلةصلبةصفراءحبيبيةمادةالبكريكوحمض

.ام22عندوتنصصالماء.فيالتحلل

الفنىواسمه.ح6ي!2ل!(3)20+هالكيميائيةوصيغته

نيتروالفينول.ثالث

حمض.،البوريكانظر:.البوراسيكحمص

الكيميائيةالموادمنمجموعةالتانين،أوالتئيك!حمص

وفواكههاوأوراقهاالأشجارمنالعديدقلففيموجودة

حمضعلىالحصولويتم.الأخرىوأجزائهاوجذورها

الأستراليةوالأكاسياوالمانجروفالبلوطأشجارمنالتنيك

والكبرأش.الراتينجيوالشوكرانوالكستناء

التيالحيوانجلودلدباغةالتنيكحمضويستخدم

وبذلك،التنيكحمضمعتتحدجلاتينيةمادةعلىتحتوي
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للونمثبتاأيضاالتنيكحمضويستخدمالجلود.دباغةتتم

الحبر.صناعةوفى،الصبغةأو

صيغولهوالأنواعالمصادرمختلفالتنيكوحمض

الجلدفىمختلفةأ!انأعنهوتنتج،مختلفةكيميائية

أصشاحصاالأصن!رابيرأ!نهيترأهـحمسحوقوهو.المدبوغ

الماء.فىويذوب،والبنى

ومادة،اللونعديممثمعضويحمضالخل!حمص

الخليحتوي.اللاذعطعمهالخ!!تعطي،صناعيةكيميائية

ويسمى.الحمضمن5%نحوعلىالبيتفيالمستعمل

تحتيتجمدلأنه،الجليديالخلبحمضالخلحمض

بحمضويعرف.باردةلغرشةالحرارةدرجةو!طم،17

.بالماءيذابحينالخل

حمفر-ألمانىكيميائىوهو-ستالجورجفصل

ويستحرخء.ا007سنة-مرةلاول-الخ!!منالخل

أ!صسدةمث!!جمميائيةبعملياتأبالغافىتجارياالحمض

الأستلدهيداويحضرحفاز.وجودفىبالهواءالأ!شلدهيدا

النفط.منالمستخرجالإيثلينبأكسدةذاتهحدفي

استحدامههوالرئيسيةالخلحمضاستعمالاتوأحد

يحولونهفالمصنعون.أخرىكيميائيةموادلصنعكوسيط

الحمضىالأنهيدريدويستخدم.الخلحمضأنهيدريدإلى

وهوالسليلوز،وخلاتالخلاتأليافصناعةفى

ويستعمل،المهمةالأستراتمنالإيثيلوخلات.بلاستيك

الأظافر.تلميعلمادةومزيلا(الأحذية)دهانللورنيم!مذيبا

عيةا،صصناأ1الموادلصنعوسيلةالخلحمضيستعمل

:اسعأنه!صما؟أحرىصيدلانيةوموادوالأمسبرينوالمطاط

ومذيبا.حمضابوصفهالانتشار

.مثيرةحادةرائحةذو،لهلونلاسائلالخلوحمض

تتسببأنمنهامرحصةلأصنافويم!ش،كاويةمادةوهو

بالماء.بسرعةالخلحمضويمتزخ.بالغةجرو!في

النحوعلىالخللحمضالكيميائيةالصيغةتكتب

.(+ح3حهه)ول:ليلتاا

لخل.ا:يضاأن!ا

التغذيةأضقويض(،)1الأيضانظر:الدهدي.الحمض

الدهن.(،الطاقة)إنتاحالخلية)الدهون(،

منمجوعةأإينتىحمضالسالسلدكحمص

الحمىلتخفيفكأدويةتستخدمالتيال!جميائيةالمركبات

وامئالعسالسليكأستيلحمضتحضير!م.والألم

أمحتيلحمضويعرفالسالسليكحمضمنالاستعمال

الأسبرين.باسمالسالسليك

الحلقيةالقوباءعلاجفىالسالسليكحمضيستخدم

بعضولكنللطعامجيدحافظوهو.والصبغةوالأكزيما،

يعملأنيمكنلأنه،الغرضلهذااستعمالهمنعتالبلدان

الميثيلوسالسيلات.الطعاممنكبيرةكمياتتسممعلى

وتستخدمالسالسليكلحمضالطبيعيةاهشتقاتأحد

لتخفيفتعدالتيالمراهمفىوكذلكمأطصعإن!ئهةالإعماء

أبيضمسحوقالسالسليكوحمض.أمحضلاتاا،مآ

تمولقدح4+6)ثم!ه()+ههح(هىال!جميائيةوصيغته

مركبوهوالسيلسينمنأم838عاممرةالأولإعداده

.الصفصافشجرةقلففىيوجد

الأسبرين.:أيضاانظر

التيالعضويةالكجميائياتمنالطر!يك!حمض

الفواكهمنوالعديد،العنبفىطبيعيةيقةبص!إتت!صن

المربى،لإنتاجعادةالطرطريكحمضويستعما.الأص!ىا

الحصولولمجمإنتاجها.فىعنابالأتدخلانتىاخازيةاشالياه

عمليةخلالمنالطرطريكحمضم!الأعفمأالجانبعلى

وتستمدفيها.الجانبيةالمنتجاتأحدإنهإذالخمورتصميع

البوتاسيومطرطراتمنالطرطريكلحمضالشفافةالبلورات

جدرانعلىشكونالذيالأرجولأوالهيدروجينى

العنب.تخميرعمليةأثناءالخمورمستودعات

فىتستعملالطرطريكحمضأملاحمنثلاثةوهناك

زبدةو!ط،الأخرىالصناعاتوفيالغذائيةالصناعات

هىالطرطيروزبدةروشل.وملحالمقيئوالطرطيرال!رطير

كماالخبزدقيقأنواعبعضفيالمستخدمةالعناصرأحد

الصلبة.الحلوياتبعضإنتاجفىأحياناتستعملأنها

الأدوية.بعضفيرولثميلوملحعالمقيئالطرطيرويستعمل

النظمبعضفىمهمجزءأيضاهىروشيلملحوبلورات

فإنلهذاوبالإضافةإجهادية.الكهروانظر:،الكهربائية

تنظجففييستعملأملاحهوبعضالطرطريكحمض

.المنسوجاتصبغوفىالفلزاتوتلميع

الكيميائى،الطرطريكحمضفصلمنواول

والصيغةأم077عاموذلكأشكيلىو.كارلالسويدي

.ح606+4هىالحمضلهذاالكيميائية

المقئ.الطرطيرالطرطير،زبدة،الحمض:أيضاانظر

الفوس!وريةالأحسماضأكثرالفوسدوريك!حمص

فوسفوريةتركيباتصنعفىالمصنعونيستخدمهشيوعا.

والعصيرالخفيفةوالمشروبات،الأسمدةوفى،عضويةغير

3ءللا()40!الصوديوميمالحمضوملح،النكهةذيالمركز

بحمضالمعالجةالفلزيةوالاسطحممتاز.مائىملين

التاكل.ضدعاليةمقاومةلهاالفوسفوريك
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منبواحدةالفوسفوريكحمضعلىالحصولوشم

التيالفوسفاتمعادنتعالج،الرطبةالعمليةفي؟عمليتين

الحرارية،العمليةوفي،الكبريتيكبحمضالطبيعةفيتوجد

الفوسفورأكسيدليكونيستعملالخالصالفوسفورفإن

الماء.فىتححللعندماالحمضينتجالذي502!،الخماسى

اللونعديمةبلوراتالخالصالفوسفوريكحمضويكون

الماء.فىالتحللسريعةوهىم،.4542حواليعندتنصهر

حمصتقنياالفوسفوريكحمضعلىويطلق

3+.409هيالكيميائيةوصيغته.الأرثوفوسفوريك

الفيتامين)الفيتايهنات(؟التغذيةانظر:.الفوليكحمض

(.الفيتامينات)أنواع

اللونعديمكثيفزيتيسائلالكيريتيكحمص

منكثيرإنتاجفيمهمادوراويؤديجدا،وآكل،حارق

ويصنف.الناسمعظميستخدمهاالتيالمصنعةالسلع

قويامعدنياحمضابوصفهالكبريتيكحمضالكيميائيون

ول4023:هيالكيميائيةوصيغته

الأحماضأقوىمنواحداالكبريتيكحمضويعتبر

والقصبة،للأنفالمبطنالنسيجوتهييجالجلدحرقويمكنه

البلادمنكثيرفيالأمانمعاييروتحمي.والرئتينالهوائية

لأبخرته.أوالكبرشيكلحمضالزائدالتعرضمنالعمال

الكبريتيكحمضيستخدم.والاستخداماتالخواص

المصانعوتستخدمه.الأسمدةصناعةفىرئيسيةبصفة

،والمتفجراتالسياراتبطارياتمثلسالإنتاجالأخرى

.الورقولب،الأخرىوالمعادنوالحديدالصباغةومواد

فيالكبريتيكحمضالكيميائيةالصناعاتوتستخدم

المثالسبيلعلىفهو،العضويةالموادمنكثيرةأنواعإنتاج

الإيثيلين.منالكحولصناعةفييستخدم

منوغيرهالبنزينمعالكبريتيكحمضويتفاعل

فيتستخدمالتيالسلفوناتلصنعالأخرىالمركبات

صناعةفىأيضايستخدمكما،القويةالمنظفةالمواد

وال!دوية.الأصباغ

إنتاجفىمفيداتجعلهالكبريتيكحمضوقوة

فيالذائبةالموادمنالتخلصوفي،الأخرىالأحماض

حمضفيتذوبالمعادنمنالكثيرفإنوكذلك.المعادن

ولها(الحمض)أملاحالكبريتاتلتكونالكبريتيك

.الكبريتاتانظر:.الصناعةفيمهمةاستخدامات

والجاذبجةالماء.معبسرعةالكبريتيكحمضويتحد

إزالةعلىتساعدهللماءالكبريتيكلحمضالقويةالكيميائية

وفيللماء(.المكونان)العنصرانوالأكسجينالهيدروجين

عاملبوصفهمفيدا،الخاصيةهذهتجعلهالموادمنكثير

كربونعلىيحتويالذيالسكرمعهذاويتضح.تجفيف

حمضصبيتمفعندما.واكسجينوهيدروجين

إلىويتحوليتحللالخليطفإنالسكر،علىالكبرشيك

نباقي(.)فحمأسودرغويكربون

عندبشدةالمركزالكبريتيكوحمضالماءويتفاعل

شديد.غليانحالةفيالخليطيصبححيثخلطهما،

إلىالكبريتيكحمضمنصغيرةكمياتإضافةويجب

الكبريتيكحمضإلىالماءيضافولا،وحرصببطءالماء

شديد.تطايرينئكنهالإجرأءهذالأن

ثالثمنمزيدعلىأحياناالكبرتحيكحمضويحتوي

الغازمنهاينبعثكيميائيةمادةوهيالكبريتأكسيد

الكيميائيونويطلقالجو.فيالتيالرطوبةمعتتحدعندما

حمضأوالزيتالكبريتيكحمضمنالنوعهذاعلى

تصنيعطرقإحدىفياستخدامهويتمالمتبخر،الكبريتيك

الكبريتيك.حمض

عمليةوصفت.الكبريتيكحمضصنعيتمكيف

السادسالقرنفيالكبريتيكلحمضالتجاريالتحضير

منأساساالحمضتصنيعفيتم،اليومأما.الميلاديعشر

غرف!وطريقةالتلامسطريقة:طريقتينبإحدىالكبريت

قديمة.طريقةوهيالرصاص

وأكثرأنقىالكبريتيكحمضالتلامسطريقةوتنتج

أكسيدثالثتصنيعويتم.الرصاصغرفةطريقةمنتركيزا

!أثافيغازتمريرطريقعنالتلامسبطريقةالكبريت

إمايحتويساخنأنبوبخلالمناللونالعديمالكبريت

كس!لمكتهمياا!عالمهمنناا

الصناعةفيالكبريتيكلحمضالرئيسيةالاستخداماتبعض
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انظر:الحفاز.بدوريقوماناللذينالبلاتينأوالفاناديومعلى

حمضفيالكبريتأكسيدثالثفيذوبالحفز.

الماءإلىيضافالذيالزيتمكوناالمركزالكبريتيك

.مطلوبتركيزبأيالكبرتحيكحمضلإنتاج

لتكوينالكبريتبحرقالرصاصغرفةطريقةوتبدأ

مركباتمعذلكبعديتفاعلالذيالكبريتأكسيدثانى

غرفةداخلوذلكالنتريكأكاشدتسمىالتىالنيتروجين

الطريقةوهذه.الكبريتيكحمضلتنتجبالرصاصمبطة

نسبيا.ضعيفاحمضاتنتجولكنهامكلفةليعستالثانية

أكسيدثانىمنالكبريتيكحمضإنتاجويمكن

بتحميصثانويكمنتجعليهنحصلالذيالكبريت

الكبريتخاماتمنوغيره!االحديدوبيريتالنحاس

وتنقيةفصلفىالتحميصعمليةوتستخدم،الأخرى

الهوأء.فيتسخينهاطريقعنالمعادنخامات

تحرقالتىالكهرباءتوليدمحطاتتزودناأنويمكن

الكبريتيكلحمضوعملىأساسىبمصدركوقود،الفحم

الكبريتيكحمضإنتاجيمكنحيث،المستقبلفىوذلك

المنطلقةالغازاتتنقيةعنالنابخالكبريتأكسيدثانيمن

الموحودةاممثيرةااصشوائبا!لكنالفحما.احتراقخلال

أكسيدثالىتجميعالصبمنتجعلالغازأتبهذه

اجعيداالمكانأننجدوكذاك.الصورةبهذهالكبريق

أحجريتيكاحمضنقلمشكلةيصعبالطاقةتوليدلمحطات

جذا.وحارقةاكلةمادةهوالذي

الكبريت.؟الحمض:أيضاانظر

المطهر،الفحمقطرانانظر:الكربوليك.حمص

تاريحية(.)نبذةالطبى

،الكرومأكسيددثالثالشائعألاسمالكروميكحمص

يصنععح.30الكيميائيةصيغتههامصناعىمركبوهو

ثانىإلىالكبريتيكحمضبإضافة،الكروميكحمضمعظم

لتنتجكيميائياالمادتانهاتانتتفاعل.البوتاسيومكرومات

تمتص.الكروميكحمضمنناصعةحمراءبلورات

وحمض.أخرىمواديموتتفاعلبسهولةالماءالبلورات

.خطرةحروقايسببأنويمكنهسامالكروميك

الذي،بالكرومالطلاءفيحمفالكروميكيستخدم

)صدام(لمصدمولامعةواقيةسطحيةطبقةمنهتصنع

أيضايستخدمكما.المشابهةالفلزيةوالمنتجاتالسيارات

الكيميائيةالنيرأنومثبطات،الفطرياتمبيداتإنتاجفي

الباحثونويستخدمالحفز.انظر:.الصناعيالتحفزوفي

يحتاجونهامركباتتحضيرفيالكروميكحمضمحاليل

معينة.معمليةلتجارب

الهيدروكلوريك.حمضانظر:الماء.كلورحمض

واللأغذيةاللبنفييوجدعاديحمضالليئيك!حمض

وكذلك.المذاقحامضيةتصبحالتى،الأخرىاللبنية

هذايوجد.والجعةوالخللاتالخمرالكرنبفىيوجد

يمكنال(.وحمض)د(حمفلشكلين،الحمض

ال(،حمضأماالسكر.بتخمير)د(حمضعلىالحصول

فيال(حمضويتكون.والحيوانالإنساندمفىفموجود

يسببمماالعضليةالأنشطةعمليةخلالأ!ضلاتاأنسجة

تستعيدعندماتدريجياذلكقيختفى.والإرهاقالالام

أ!بيعية.ااخهاحاأ!ضلاتا

سكرتخميرخلالمنطبيعيااللبنيكحمضيتكون

كارلالسويديالكيميائيكانوقد)اللاكتوز(.الحليب

الحليبعنالحمضبعزلأم078عامقاممنأولشيل،

الحمضى.

الدقيقبتخميرتجاريااللبنيكحمضتحضيرويتدا

بشكلويستخدم.اللبنومصلوالبطاطسالسكروعسل

عليها.مذاقلإضفاءوالمشروباتالأطعمةفيواسع

الجيرإزالةوفيالدباغةفيالخاماللبنيكحمضويستخدم

فىالحمضهذاالنسيجمصانعوتستخدمالجلود.مر

لصنعالكحولمعالحمضهذاويمزج.الأصوافصماغة

مذيبة،حمضيةكمادةتستخدمالتياللبنىالحمضخميرة

والأطعمة.الأدويةفيوكذلك

أصفر،أواللونعديمعصيريسائلاللبنيكوحمض

هيالكيميائيةوصيغتهالماء.معبسهولةويمتزج

إلاتختلفلاأشكالبعدةويكون.ح2ول)+ه(4ث!ههح

الكيميائي.التفاعلعمليةفيالداخلةالذراتبمقدار

ولهلم.كارلشيل،،الحمضأيضا:انظر

يعطىشائععضويحمضالليموئيكحمض

المر.الحمضيطعمهاالموالحمنوغيرهماوالبرتقالالليمون

الحمض.هذامن7%أو%6علىالليمونعصيرويحتوي

بفصلشيل،ولهلمكارلالسويديالكيميائيقاموقد

عاممرةلأولالليمونمن)الستريك(الليمونيكحمض

نكهةإضافةفيالليمونيكحمضويستعمل.أم784

فيالصناعةفييستعمل،كماوالأدويةالخفيفةللمشروبات

ويستعمل.للصبغاتومثبتا،القلويوالراتينجالكيميائيات

والنكهةاللونتثبيتوفي،وتلميعهالصلبلتنظيفأيضا

تحضيرويتم.والمجمدةالمحفوظةوالأسماكالفواكهفي

طريقوعنالسكر،تخميرمنتجاريا،الليمونيكحمض

الحمضي،الليمونوعصير،الليمونعصيرمناستخراجه

.الأناناستعليبومخلفات
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لها،لونلابلوراتالنقيالليمونيكحمضويكون

شديدةوهي.طيبحمضىمذاقلهاولكن،رائحةولا

ح43+)+ه(هيالكيميائيةوصيغتهاالماء.فىالذوبان

.م351درجةعندوتذوب3)ث!ههح(

أملاحلعمل،المعادنمعالليمونيكحمضويتحد

.بالستراتتعرف

و!هلم.كارلشيل،الحمف،أيضا:انظر

حمض.،الفورميكأنظر:.الئمليكحمص

جميعنىموجودمعقدجزيءالئوويالحمض

الحمضهماالنوويةالأحماضمننوعانهناكالخلايا.

والحمضأ(.ن)د.مالأكسجينمنقوالرل!يالنووي

)د.حمضويوجدإيه(..إن)آر.الريبيالنووي

قدإيه(.إنر.)1ولكن.الخليةنواةفىرئيسية.أ(بصورةن

التيالبكتيرياخلاياوحتى.الخليةأنحاءجميعفييوجد

وهناكإيه(..إن)آر.و.أ(ن)د.علىتحتوي،نواةبهاليس

وفيروساتفقطإيه(.إن)ار.علىتحتويمعينةفيروسات

فقط.أ(.ن)د.علىتحتويأخرى

المادةفهو.الوراثةفيحيويادوراأ(.ن)د.ويؤدي

أجساموهي)الكروموزومات(،الصبغياتفىالرئيسية

.النباتأوالحيوانفيالوراثةعمليةتنظمالتيالخلية

نواتهافيالمورثاتتنقسمأنيجبالخليةتنقسموعندما

ويقوم.الوليدةالخلاياإلىتنتقلتمامامتطابقةنسخإلى

الوليدةالخلايابإعطاءالصبغياتفيالموجودأ(.)د.ن

ونمونموهاأجلمن)الشفرات(الرموزمنكاملةمجموعة

منها.المنحدرةالخلايا

سكروعلى،الفوسفاتعلىأ(.ن)د.ويحتوي

تدعىومركبات،الأكسجينمنقوصالريبوزيسمى

منوحداتفيمنظمةهذهوتكون.النيتروجينيةالقواعد

مكررة،قاعدة-سكر-فوسفات-قاعدة-سكر-فوسفات

وهذا.ملتفةطويلةسلسلةلتكونالمراتمنالآلافمئات

مركباتلكلالشائعهوالأساسيالكيميائيالتركيب

هىأ(.ن)د.فيمختلفةقواعدأربعهناكولكنأ(..)د.ن

الدقيقةوالنسب.والسيتوسينوالثيمينالجوانينوالأدنين

تعتبر،بهترتبالذيالدقيقوالترتيبالقواعد،منلكل

الدقيقالترتيبوهذا.الحيةالكائناتمننوعلكلفريدة

مرةكلفيبدقةنسخهمايجباللذأنهما،البنيةوتلك

أنواعبعضاصطناعالعلماءوبامستطاعة.الخليةفيهاتنقسم

نفسها.ن!خباستطاعتهاالتيأ(.ن)د.جزيئات

طويلةسلاسلمنأيضايتكونفهوإيه(،.إن)ار.أما

ذلك،ومع.قاعدة-سكر-فوسفاتوحداتمنمتكررة

الريبوزوليمي!الريبوزهوإيه(.إن)آر.فىالسكرفإن

والقواعدأ(..ن)د.فيالحالهوكماالأكسجينمنقوص

)ولي!اليوراسيلوالسيتوسين،ووالجوانين،،الأدنينهي

دوراإيه(،.إن)ار.ويؤديأ(.ن)د.فيهوكماالثيمين

.البروتيناتتكوينفيهاما

إيه.إنآر.وتدعىإيه(،.إن)آر.جزيئاتوبعض

.البروتيناتلصنعالتعليماتحاملةالنواةتغادر،الرسول

إلىهذه(الرسولإيه.إن)آر.جزيئاتوتذهب

فيهاتصنعالتيالخليةتركيباتوهي،الرايبوزومات

.البروتينات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

.كهـ.فرانسيس،كريكالبروتين

ديويجيمس،واطسونالحياة

تةالوراالخلية

فريدريكهيوموريسولكنر،إلسيروزالند،فرانكلين

صيغتهقويعضويغيرحمضالئيتريكحمص

.عديدةصناعيةاستخداماتولهي!+،30الكيميائية

وتنتج.والمتفجراتالأسمدةإنتاجفيالأساسىواستعماله

العواصفخلالالنيتريكحمضمنكبيرةكميات

فيالمطرويسقطالمطر.معالأرضإلىوتسقطالرعدية

إنتاجويسمح.النيتريكحمضمنخفيفمحلولشكل

للنيتروجينالرعديةالعواصفخلالالنيتريكحمض

شكلفيالتربةمنجزءأليصبحالهواءفيالموجود

النيتروجين.دورةانظر:.استخدامهللنباتاتيمكن

وقد.المعروفةالحموضأولأحدالنيتريكحمضوكان

تجاربهم.فىقديماالعربالكيميائيينمنالعديداستعمله

يذيبأنهلدرجةقويمؤكسدعاملالنيتريكوحمض

البلاتين.أوالذهبفيلايؤثرلكنه.الفلزاتمنالعديد

المجوهراتمنقطعةعلىالنيتريكحمضمنقطرةوتبين

البلاتين.أوالأصلىالذهبمنمصنوعةكانتإذاما

منمزيجوهوالملكىبالماءالمعدنينهذينإذابةويمكن

بنجابروكانالهيدروكلوريكوحمضالنيتريكحمض

الملكى.الماءانظر:النار.ماءأوالمحللالماءيسميهحيان

النشادرنتراتإنتاجفيالنيتريكحمضويستخدم

.أسمدةعدةمقوماتأحدوهو،ل!4+ي!30)الأمونيوم(،

ودافعاتوالمتوهجاتالمتفجراتصنعفييستعملكذلك

لتجهيزحمفالنيتريكالصناعةوتستخدم.الصواريخ

وأدوية.كأصباغتستعملأخرىمركباتوعدةالنيلون

حمضوجودفيالتولوينمعالنيتريكحمضويتفاعل

بوالمعروفالتولوين،نيتروثلاثيلتكوينابكبريتيك

//.تي.إن.التي
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بأكسدةتجارياالنيتريكحموضمعظمإنتاجويتم

تمريرويتممساعد.كعاملالبلات!تباستخدامالأمونيا

الغازاتوتتفاعل.ساخنبلات!تشبكعبروالهواءالأمونيا

أك!دوثانيد!.5النتروجينأكسيدوأولالماء،لتكون

الغازيالمزيجهذايشكلالتبريدوعندد!.20النيتروجين

أستوفالد،بعمليةالطريقةهذهوتسمى.النيتريكحمض

طورها.الذيأستوفالدفلهلمالألمانيالكيميائيبالممم

الصخريالملحبتسخينالنيتريكحمضإنتاجيتموكذلك

استخلاصيتما،الطريقةهذهوفي.الكبريتيكحمضمع

بالتقطير.النيتريكحمض

خانقة.ذهـرائحةشفافسائلالنيتريكوحمض

غيرقواريرفىحفظهتمإذاالأصفراللونإلىويتحول

أكسيدثانىعازبسب!وذلك.الإغلاقمحكمة

يسببانويمكن.الحمضتحللمنالناتجالنيتروجين

النيتريكحمضوأملاح.مؤلمةحروقاالنيتريكحمض

الماء.فىللذوبانقابلةالنتراتالمسماةالمعدنية

!ا!رك!(.)فسام!!الفيتامينانظر:.الئيكوتيديالحمض

الهيدروجين.انظر:يوديد.الهيدرويروميكحمص

غير!!ائىمر!باوورووورفي!حمص

عازإذابةنتيجةالحمضهذاويتكون.للغايةخطرعضوي

3+.:هىأسكيميائيةاوصيغتهالماء.فيالهيدروفلوريك

تسمىأملاحتكوينالحمفإلىهذاتعادلويؤدي

.اتلفلوريدا

وبعضالألومنيومتصنيعفيالحمضهذاويستخدم

فيأيضاالصناعةوتستخدمهالتبريد.فيالمستخدمةالمواد

المعملفىيستخدمكما،الزجاجيةالألواحعلىالحفر

.الورانيومانظر:.اليورانيومنظائرلفصل

رائحةذواللونعديمسائلالهيدروفلوريكوحمض

صفةلهحمضوهوللهواء.تعرضهعندويتبخر،مهيجة

فىيتسببأنويمكن،عاليةبدرجةوالإتلافالتآكل

وقد.الخاطيةوالأغشيةوالعيونللجلدمؤلمةخطرةحروق

الخففالهيدروفلوريكحمضعنالناتجةالحروقلاتظهر

شكلعلىزمنيةفترةبعدتظهرولكنها،الحالفي

عميقة.تقرحات

وإتلافتاكلعلىيعملالحمضهذاإنوحيث

التيالأوعيةفإن،الفلزاتمنوكثيروالحسيراميكالزجاج

شمولذلك.لتخزينهمناسبةغيرتعدالموادهذهمنتصنع

إشيلينالبولىزجاجاتفىعادةالحمضهذاتخزين

إيثيلين.بالبوليمبطنةوبراميل

دهخطركييائىمركبالهيدروكلوريكحمض

عديمسائلوهو.أصناعةافيومهمةعديدةاسشخدامات

وهذاللهواء.تعرضهعندويتبخر،مهيجةرائحةذوأطونا

ويمكن،شديدةبدرجةوالإتلافالتاكلصفةلهالحمض

خوة.حرائقيسببأن

كلورحمضأيضاالهيدروكلوريكحمضويسمى

الحمضهذاويتكون)حولهيالكيميائيةوصيغتهالماء.

غازتحضيرويتمالماء.فيالهيدروجينكلوريدغازلماذابة

وغازالهيدروجينباشمعالنفسهالهيدروجينكلوريد

)كلوريدالمائدةملحبمعالجةأوبعضهمامعأص!ظورا

حمضويباع.ال!سريتيكبحمض(ا!وديوما

تركيزهنسبةمحلو!شكلعلىعادةكلوريكأ!يدرا

ويؤديالمركز.الهيدروكلوريكحمضزيسمى،03%

.الكلوريداتتسمىأملاحتكوينإدىالحمضهذاتعادل

تحضيرفيالهيدروكلوريكحمضالصناعةتستخدم

الصناعاتفيأيضايستخدمكما،كيميائيةمركباتعدة

الإنسانمعدةوتفرز.الغذائيةالموادوتصنيعالمعدنية

عمليةفييساعدالذيالحمضهذامنصغيرةكميات

الحمضلهذأالمعدةإفراززيادةفإنذلكومع.الهضم

.بالمعدةتقرحاتتكوينفيتسهما

الكلوريد.،الملكيالماء،الحمض:أيضاان!!

الهيدروجين.يوديدانظر:.الهيدريوديكحمض

الزعماءأحدبهاشتهراسمأم(.181أ-1)80!حمكه

كريمعبدالملكللحاجاختصاروهوإندونيسيا.فىالدينيين

بالانجليزية.اسمهحروفأوائليقابلحمكهوالختصر.عمروالله

عالماوالدهكان.الغربيةسومطرةفيحمكهولد

أيديوعلى،والدهيدعلىتتلمذوقدمشهورا.إسلاميا

فيأرسل.كذلكبنفسهنفسهعلموقد.آخرينعلماء

منالعديدأيديعلىليتعلمجاوهإلىعشرةالسادسة

اللغةمنالقليلسوىيعرفولم.الخصوصيينالمدرسين

بشكلوأحاسيسهقدراتهتنميةوتمت.والهوأضديةالإنجليزية

عاموفيالمعاصر.الغربيالأدبتأثيرتحتأساسى

بمصرالأزهرجامعةومنحتهالحقفريضةأدى،أم279

.أم589عامفىالفخريةالدكتوراهشهادة

وأمضىإندونيسيا.فىالوطنيالمسجدإمامكان

الرئيسحكمإباناسمجنفيسنواتعشرحواليحمكه

التيالشيوعيةضديدعوكانلأنهلإندونيسيا،سوكارنو

بالسجنوجودهأثناءكتبوقد،الإسلاميالدينتهدد

عنكتبوكذلكالكريمالقرآنعنالملاحظاتمنالكثير

.الرواياتمنوعدذاالشعركتبأنهإلىبالإضافةالإسلام
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قبلجسمهاداخلجنيناالأنثىخلالهاتحملفترةالحمل

بوساطةالبيضةتلقيحأي،بالإخصابالحملويبدأ.ولادته

الملقحةالبيضةوتدعى.والولادةبالخاضوينتهى.النطفة

اللاقحة.أو،الزيجوت

النساء.لمعظمبالنسبةأشهرتسعةحواليالحملويدوم

وتتباين.الثديياتإناثمعظمعندحملفترةتوجدكما

هذاويبحث.الحيواناتمختلفبينالحملفترةطول

.المرأةحملموضوعالمقال

النموفيالاخذالزيجوتيسمى.الحملخلالالطفل

تسمىوبعدها،الحملمنالأولينالشهرينخلالالمفغة

تلتصق،الإخصابمنالثانيالأسبوعوخلال.الج!ين

تدعىبنيةوششكل.الرحمببطانةبالمضغةالمحيطةالأغشية

العيشمنالمضغةالمشيمةوتمكن.الرحمفيالمشيمة

وأالمضغةإلىوالأكسجينالغذاءوينتقل.الأمجسمداخل

بالمشيمةالمضغةوترتبط.الأمعندالدممجرىعبرالجنين

وبعد.السريالحبليسمىأنبوبشكلعلىبنيةبوساطة

ويصبحسم،2،هحوالىالجنينطوليصبع،شهرين

وساقيه.وذراعيهوفمهراسهتحريكبإمكانه

ثلاثةبعدتمييزهايمكنبشريةملامحللجنينويصبح

داخلهافيالجنينبتحركمرةلأولالأمتشعروقدأشهر.

الجنينطوليصبحأشهر،ستةوبعد.الخامسالشهرخلال

كجم..7،إلى.،همنوزنهويترواحسم،03نحو

الثلاثةالشهوروخلالبوظائفها.أعضائهمعظموتقوم

بموادالأمجسمفيالدممجرىيزود،الحملمنالأخيرة

الإصابةمنالطفلحمايةعلىتساعد،مختلفةمناعية

.الولادةبعدعديدةبأمراض

تغيراتالحمليسببالنساء.فيالحمليؤثركيف

بعدإلايستأنفولا،الطمثينقطعإذ،المرأةفيجسدية

قد،الحملمنالأولىالثلاثةالشهوروخلال.المرأةتلدأن

وزنويزدادوتقيؤ()غثيانالصباحيالغثيانمنالأمتعاني

الجنينوزنويشكل.كجماأو9بينالمتوسطفيالحامل

هذامنكجم6.3إلى92.منيقربماالولادةعند

والثديينكجم.7،إلى.،هزهاءالمشيمةووزن،الوزن

كجم..،هحوالط

فترةخلالالأمثد!علىمختلفةتغيراتوتطرأ

وتعتريحجما،أكبرالحلمتانتصبحفمثلا،.الحمل

لكيالثديينحجميزدادكما.دكنةبهاالمحيطةالمنطقة

بالإضافة-التغيراتوهذه.الحليبمنكافياإمداذايوفرا

إرضاعإمكانيةللأمتتيح-أخرىتغيراتحدوثإلى

ولادته.بعدطفلها

الجنيننمو

الولادةقبل

نموهمرحلةفيال!لويحاط.الأمبطنفيمجوفعضووهوالرحمجدرانفيالخلايامنكتلةشكلفىبالنموالطفليبدأ

إلى)الشكلالثانيالشهرنهايةوفيا!لشيماء.تسمىسمكاأكثرحارجيةوطبقةالسلىكيسيدعىسسيجمندقيقةبطقة

الغذاءللطفليوفرالعضووهذااللشيمةإلىاللشيماءمنجزءويتحولالأساسيةالبشريةالمظاهرللطفلتتكون(،اليمين

توسعقدالذيالرحمالطفليملأ(الوسط)فيالسادسالشهرنهايةوفي.السريالحبلخلالمنالأمدممنوالأكسجين

اليسار(.)إلىالتاسعالشصنهايةفيللولادةالطفلويتهيأكبيرحدإلىالمشيمةوتختفي

السريالحبلالسلىكيسالمشيماءالرحم

السريالحبل!الرحمجدأر

المشيمة-ح!"(

السلىكيس

دثص.العمر:2

سم05ال!هولمعدلأشهر.9العمر:سم03الطولمعدلأشهر.6العمر:سم52.الطهولمعدل
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منتظمةطبيةعنايةعلىالحصولالنساءعلىوشعين

فىموجودةموادتدخلأنويمكن.الحملفترةخلال

الاخذالطفلعندالدممجرىإلىالأمعندالدممجرى

المضغةإصابةدونوللحيلولة.المشيمةخلالمنالنموفي

وعدم،التدخينبعدمالحوام!!الأطباءينصحبالضرر،

فضلا.الأدويةبعضتناولأوالكحوليةالمضروباتتناول

53العمرمنيبلغناللاتىتنصئالنساءقد،ذلكعن

وراثيةاضطراباتلديهنتوجدواللاتيأكثر،أوسنة

الطبيةالاستشارةإلىباللجوء،أسرهنتاريخفىمعينة

أحدالحملتسممأوالحمليةالسمدميةويعد.الوراثية

الأخيرةالاشهرفيتحدثقدوالتىخطورةالحالاتأكثر

مفرطوازدياد،الصداع:أعراضهامنوالتى،الحملمن

ويتعين.واليدينالوجهفيوانتفاخ،الوزنفىومفاجئ

إلىتلجأأنالأعراضهذهعليهاتظهرالتىالمرأةعلى

الطية.العناية

وأالتلقائيالإجهاضكذلكويدعى.الإسقاط

غيروبشكلمبكر،وقتفيالحملإنهاءوهوالعفوي

فيزيائيةمشكلاتتطرأوقد.طبيعيسببنتيجةمقصود

خار!وطرده،الجنينموتإلىتؤديالمرأةجسمعلى

منآخرسبباالنطفةأوالبيضةفيخللوجودويعد.الرحم

قبلالطيةالمعالجةتقللأنويمكن.الجنينإسقاطأسباب

درجةإلىالإسقاطحدوثخطرمن،أثنائهوفيالحمل

.كبيرة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الرصيعالتكاترالإحهاص

الو!لأدةعيو!الشريالتكاثرالتلقائىالاجهاض

المشيمةالتمخيطالتكوديةالاستمتمارة

الولادةالحيرالحملتسمم

كوكبةأولبأنهعادةيعرفالحملبرج.يرج،الحمل

بكبم!.لهيرمزوالحمل.البروجفلكفيالثابتةالنجوممن

ذهبالذيالذهبىالصوفمعالكبشيمثلالأساطير،فى

خطجنوبيالحمليقع.عنهللبحثوالأرغونوطجاسون

نجومهاأندروميدا.لمجرتنا،مجرةأقربيحدالذيالنجوم

(،العربيةالعبارة)منالحملهيلمعانا،الأكثرالثلاث

تظهرإذعليها،التغرفالسهلومن،وميسارتيموشيرأتان

،المجردةبالعينالتقاطهاويمكنبرتقاليةالحملكوكبة

الذيالاخرالشيء.كلاسيكيةمزدوجةنجمةوميسارتيم

التىآريتس،جامةهوالكوكبةهذهفياهتماممثاريعد

بداخلالشمسوكونالبيضاء،النجوممنزوجمنتتكون

منمايو.وأواسطأبريلأواخرفىالكوكبةهذهحدود

لفلكالأولىالعلامةيعدلمالحملفبرج،فنيةوجهة

كا-؟كا--ةسس!-+7!---

-،-*-عء-.8..:!-حم
ركا-صش3غسلم!7تز،---4--

-*-؟ء!غ--ع4-!ص،-.8

7-ر!3-ء-صصص!--+؟!لم،كز،ء+--،

سحايخيمت-ة*4!شعئخبريريرص-----سبرءحس!ب!-ص-لم!-

ر*!لمرص-.-.-!----!.،ء-. ئمىحمهبم!.

ءص!*رس-:+كا4-82فيلمش---

ءلم!ت-كأ؟ء..

-!ط!

-كلر،-،--.ا

؟!،!*ء.

لم؟ء.-..ر

!!ة---!-----3-!

،-؟-!ح!حشيمسر؟ى*؟لأ-لأ--.

ع!ث!-!حسوء!+!ص--373--سسو-7-ء-!-7كاءص-!صل!!ىزر؟--"**?-لأ--!مجمحظ

.!كاس--

محى!،ع77-طكا3-لأ/.

كاشكأ*+خ!طبمبر-".!-3!ه؟؟هـص5م!3،.يرلمه

كا--*؟!*-ح!ءيم-!3ةئمي؟-،--لم/

الرسمهذا.الحملتشبهأنهاعلىإليهائنظرنجميةمجموعةالحمل

.ام972فينشرفلامستيد،لجونكويليستعيىأطلسمنالتوضيحى

،الحوتبرجإلىانتقلالربيعىالاستواءلأنوذلك،البروج

انظر:.الاعتدال)خطوط(موكبمسارأثرجراءمن

.الاعتدال

دائرة؟الطالع؟الكوكبةبمعلم،التنجيم:أيضاأنظر

لأبراخ.ا

الرومانيةالكنيسةعقائدمنعقيدة!خطيئةيلاالحمل

عنبعيداحملتالعذراءمريمأنوتعني.الكاثوليكية

تكونلأنيؤهلهابشكلنقيةتكونلكىوذلك،الخطيئة

بيوسالباباعهدمنذالعقيدةهذهعرفتوقدالمسيحأم

.ام485ديسمبر8فىالتاسع

المصطلحهذابينالكاثوليكىغيريخلطماوكثيرا

متىإنجيلفيذكرالذيالبتوليقالولادةومصطلح

المسيحأنوهو26-38(،:ألوقاوإنجيل-25ا:18)

العذراءمنوولدالقدسروحبواسطةبهالحملتمعيسى

وهىلهايمكنكيفجبريلالملاكمريمسألتوقد.مريم

هذاإنلهافقيلالموعود.للمسيحأماتكونأنعذراء

34-38(.:الوقا)إنجيلالرببقدرةيكونسوف

الموضوعهذاتناولالكريمالقرآنأنالمعروفمن

اللهوقدرةالحملكيفيةعنالقصةلهذهمختلفبشكل

غيرإلىالكيفيةبهذهالحملهذاوراءمنالشرعومقصد

القرانأوردهاالتىالنبيلةوالأهدافالمقاصدمنذلك

تباركالحقيقول.مراتوموجزةمرةمفصلةالكريم

مكائاأهلهامنانتبذتإذمريمالكتابفيواذكر):وتعالى

فتمثلروحناإليهافأرسلناحجابادونهممنفاتخذتاشرقيا

تقيا"كنتإنمنكبالرحمنأعوذإنيقالترز:سويابشرالها

أنىقالتث"شزكياغلامالكلأهبربكرسولأناإنماقال

قالكذلكقاليربغياأكولمبشريمسسنيولمغلاملييكون



أمراوكانمناورحمةللناسآيةولنجعلههينعليهوربك

.السورةنفسفيبقيةوللقصة2.أ-ا6:مريممقضدا!

.سورة،مريمنظر:ا

خطيئة.بلاالحملانظر:دس!.يلاالحمل

أجلمنالمزارع)إنثاءالفراءانظر:.الفارسيالحمل

.خروف،القركولالفراء(،

الصليبية،الحروبانظر:.الصليبيةالأطفالحملة

هاملين.زمار

مصر،انظر:مصر.علىالفرئسيةالحملة

.الأولنابليون،تاريخ

شقوفمنأو،البراكينمنتتدفقمنصهرةصخورالحمم

منتخرجوهي.اللافماأحياناعليهاويطلق.الأرضفى

وحيثجدا،مرتفعةالحرارةتكونحيثالأرضأعماق

السطحإلىالحممماتصلوأولالصهارة.مايسمىيوجد

بين7تتراوحمعدلاتتبلغحيث،متوهجةحرارتهاتكون

الماء.غلياندرجةضعف12وأضعاف

معادنمحلولمنالحممتتكون.الحممخواص

الذيالحارالسائلتشبهوهي.السليكاانظر:.السليكات

الحممتبردوعندما.البازلتأوالجرانيتانصهارعنينتج

تتصلبثم.البلوراتمنقليلعددإلايتشكللائسرعة

)الشقوق(الصدوعأوالبراكينتكونوأحيانا،الحمم

منتطلقحيث،متفجرةحممعلىتحتويالتىالأرضية

تكونالتيالصخورشظايامنهائلةكمياتلاخروقت

ضحف12و7بينحرارتهاتتراوحأنيمكنالللتهبةالمتوهجةالحمم

نييرابركانمنالمتدفقةالحممأعلاهالصورةتوضح.الغلياندرجة

سابفا(.)زأئيرالديمقراطيةالكونغوجمهوريةشرقيفيحونجو

منيششكلالإسفنجيالصخر

نسبةعلىتحتويالتيالحمم

تبردوعندما.الغازاتمنعالية

الغازاتتحتجزفإنها،الحممهذه

.فقاعاتوجودوتسبب

551الحمم

عنتنتجالزجاجيةالصخور

بسرعةوتتصل!تبردالتىالحمم

إلاتتشكللاأنهحتىكبيرة

.بلوراتبضعة

أنواعبعضوتضم.الحممتدفقاتبينتفصلطبقات

تتمددوحينما.المنحلةالغازاتمنضخمةمقاديرالحمم

منالعديدوتشكل،الحممفيمحتجزةتبقىالغازات

كثيرعلىتحتويالتيالحمممننوعوالخفاف.الفقاعات

.الخفافانظر:.الفقاعاتمن

فيالحممتغطهاكانتالتىالأراضيماتصبحوغالبا

فيالجويةالعواملتسهمأنبعد،الخمموبةشديدةالماضي

الحممأنواعبعضوهناك.ناعمةتربةإلىالحممتفتيت

فىتسخينهايتم،البرليتتسمىالتيالزجاجيةكالحمم

تستخدممزبدةمادةإلىتتحولحتىتتمددوهي.أفران

.الوزنخفيفةالخرسانةتصنيعفى

أحدهمايسمى،الحمممننوعانهناك.الحممأنواع

النوعيسمىبينما،الحركةسريعةلزجةوهيالكتليةالحمم

تشكلبينما.متنوعةتشكيلاتإلىفتتحولتتصلبالباردةالحمم

فىالموجودةكتلكالصحور،منمطويةصقيلةطبقاتالسائلةالحمم

إلىلزوجةالأكثرالحممتوديبينما(.الأعلى)فيجالاباجوسحزر

مسننة.صخورتكون

حؤكالأم

!



جحشبنتحمنة552

السيولة،مندرجةعلىوهى)الباهوهو(الجبليةالحممالآخر

سرعةتفوقبسرعةالبركانفوهةجانبعلىتسيلتجعلها

كلامنمايبردأولهووالسطحثورانها.عنديجريشخميى

سائلة.نواةفوقصلبةقشرةيشكلبحيثالنوين،

فيرضالأقشرةداحلالسائلة11تتسببوأحيانا

اصكتلامنعديدإلىالمتصلبالحمماسطحوتكسرتشقق

حالاتوفي.أجركاناجوانبأسفلإلىالمنحدرةالوعرة

وتتدفق،الصخريةالقشرةفيحفرةالحممتحدث،أخرى

سطحويغطىضخ!ا.بركانيانفقاأوكهفامخلفةخلالها

.والغضونالتجاعيدمنالكثيرالحممتلك

مناطقمنكثيرتتكون.البركانيةالطماتموقع

فجزر،البركانيةالحممامنمتراكمةطبقاتمنالأرض

الحمما،منمعظمهافىتتكونالبراكينمنلمسلسلةهاواي

مئاتيضماأ!ذياالمكسيكلجنوبالجبلىالحزامأنكما

ها،!.بركائركامفيهيوجدالبراكين

.ابركانالصخور،بمالناريةالصخور:أيضاانظر

رسولوبايعتهاجرتمهاجرة!جحشلدت!حمئة

أحدا،شهدت.صحابية،المؤمنينأمزينبأختض!ل!!.الله

عنوروت.وتداويهمالجرحىوتحمل،العطشىتسقى

أحد.يومعنهاففتلعميربنمصعبتزوجهاكل!لد.النبي

أصسجادامحمدألهفولدتاللهعبيدبنطلحةبعدهتزوجها

الإفك.حديثفيذكرولها.وعمران

يسمىماطوروقد،بابلملوكأشهرمن!حمورايي

علىعم!ص!أوائا!ص!وهو،حمورابيمدونةأوبشريعة

مملكتهوتوسعةوتقويةالتاريخفيالتشريعتنظيم

.العسكريوالانتصاربالدبلوماسية

لأيةيخططكانفقدكفئا،ملكاحمورابىكان

أفضلمنوكان،مشواتولعدةبعنايةبهايقومحركة

حكم.لبابلالذهبيبمالعهديسمىعهدهوكانالإدارلنن،

..ماق075إلى2917منسنة،43لمدةبابل

مراجعةطريقعنللبلادالتشريعيالنظامحمورابيغير

003عمرهاكانالتىالتشريعاتفيهابماالقديمةالأنظمة

قامكما،اسمهحملتجديدةتشريعاتبسنوقام.سنة

وطبقللأجور،الأدنىوالحدللأسعارالأقصىالحدبتحديد

:جدوقد.وفعالرمرنعادلضرائبنظاممملكتهفى

اللغة،فىطفيفةبتعديلاتالقيامعلىأعانهالذيالوقت

حمورابىبهاكتبالتىالأكاديةاللغةأصبحتولقد

القديمة.الموصلفىللكتابيحتذىنموذجاضريعته

جموعاتعلىتحت!دحمورابيشريعةكانتولقد

حمورأبىقامالتىوالاكاديةالسومريةالأنظمةمنسابقة

الأساطيرفيالشمصإلهشماش!،أماميمفبابلملك،حمورابي

نصأعلىفىالبارزالمحتهذاويوحد،العدالةيمتلالديالقديمة

قوانينبسنحمورابييأمرشمايقيوصإلإلهوهو.حمورابيشريعة

سوسا.فيالحجريةاللوحةهدهوحدتوقد،عادلة

تأثيرالتشريعاتلهذهوكانوتوسعتها،وتعديلهابمراجعتها

الأدنى.الشرقبلدانحضاراتجميععلىكبير

مادة003حواليعلىحمورابىشريعةاحتوت

وأعمال،الباطلالاتهامالتشريعاتهذهوشملت،قانونية

الأراضيأموروتنطم،العسكريةوالخدمةالسحر،

،والتجارةوالاجور،،والجمارك،العائلةوأنظمة،والأعمال

هوالتشريعاتتلكيميزماأهموكان.والديون،والقروض

أقامتولقد".الضعيفيؤذيأنللقوي"لملايحقشسعار

بدعمالفردحقوقأساسعلىاجتماعيانظاماالشريعةهذه

بابل.ودولةآلهةوسلطةنفوذمن

شريعتهحمورابىنحتالذيالحجرلوحعلىوعثر

حملهوقدأم،109عامالإيرانيةسوسسامدينةفىعليه

.الحربفىانتصاررمزأنهعلىالملوكأحد

.الحمويياقوتانظر:.ياقوت،الحموي

المستوىفوقالجسمحرارةدرجةفيهاترتفعحالةالحمى

الأمراضأعراضأكترمنواحدةتعتبروهى.الطبيعي

،للمرضالرئيسىالعرضهىالحمىتكونوعندماانتشارأ.

الحمىحالةفيكماالمرضاسممنجزءاتصبحقدفإنها



هوللحمىالطيوالمصطبحالصفراء.الحمىأو،القرمزية

الجسمحرارةدرجةفيارتفاعكلوليسبايركسيا.

وأحار،جوفيالرياضيةالتمارينممارسةفمثلا،حمى

درجةفيارتفاعايحدثقدبخاريحمامفىالجلوس

هذهفىولكن.الطبيعىالمعد!فوقالجسمحرارة

يقوم،الحمىحالةفىيحدثمماالنقيضعلى،الحالات

حرارتهدرجةليخفض،للجسمالتعليماتباعطاءالدماغ

المرءويشعرالجلدفىالدمانسيابوزيادة،العرقبإفراز

بارد.مكانفيللبقاءقويةبرغبة

وأ،مرضيةإصابةهناكتكونعندماالحمىوتحدث

درجةارتفاعيسببمما،تسممأولحعساسيةفعلرد

الإنفلونزافيروسيدخلعندمافمثلا.الدماغحرارة

يسمىبروتيناالبيضاءالدمخلاياتطلق،الإنسانجسم

البيفاء،الكريةمسخانأوالمنشأالداخليالمسخان

تحتمنطقةإلىليصلالدمعبرالبروتينهذاوينتقل

عنرئيسيبشكلمسؤولالدماغمنجزءو!طالمهاد،

إطلاقالبروتينويسبب.الجسمحرارةدرجةتنطم

وهذهالبروستاجلانديناتتسمىكيميائيةمركبات

إحعساسافيحدث،الأعصابخلايافىتؤثرالمركبات

درجةمنتزيدالمهادتحتمنطقةيجعلوهذا.بالبرودة

يحرقالجسمجعلطريقعنوذلك،الجسمحرارة

ويحدثالجلد،فيالدمانسيابمنويقلل،الدهون

وتخفضء.الدففيصلحةبرغبةوشعورارجفة

الحمىوالباراسيتامول،الأسبرينمثل،الحمىمضادات

.البروستاجلانديخاتإنتاجتخفيضطريقعن

علىتعملالحمىأنالطيةالأبحاثأظهرتوقد

المهاجمة.والبكتيرياالفيروساتضدالجسمدفاعتعجيل

مجالفيالخبراءبعضفإن،الإصابةتحاربالحمىولأن

المعتدلة.الحمىإنقاصمحاولةبعدمينصحونالطب

والحمىم،.936الطبيعيةالبشريالجسمحرارةودرجة

وذلك،م9.38وم7.37بيندرجتهاتتراوحالمعتدلة

قدم5.054فوفالحرارةدرجةوارتفاع.عامبشكل

هذيانا.يسبب

نأيجبالحمىأنعلىمتفقونالخبراءومعظم

م،.9538فوقالجسمحرارةدرجةارتفعتإذا،تخفض

يعانونالذينالأشخاصأوالحواملالنساءأصابتإذاأو

السن.كبارأوالقلبفىمرضمن

الحارالدمذواتمنالفقارياتفيالحمىوتحدث

وجسمية.سلوكيةتغيرأتشكلعلى-والثديياتالطور-

مثلالبارد،الدمذواتمنالفقارياتعندالحمىوتحدث

حيث،الحرارةإلىالانتقالطريقعنوالزواحفالسمك

الجسم.لحرارةمرتفعةبدرجةألاحتفاظيمكن

553التيفوئيدحمى

بماالثديياتمنكثيرايصيبمعدمرضالأرافب!حمى

فرانكيسيلاالمسماةالبكتيريافيهويتسبب.الإنسانفيها

إصابةأولسجلتوقد.التولارميةأيضاويسمىتلرامسيا

عامالمتحدةبالولاياتبكاليفورنياتيونير،منطقةفي

وغالبا.العالبمأنحاءجميعفيبانتشارهوعرف،أم119

لسعةاوالقرادةلسعةطريقعنالأرانبحمىتنقلما

بهذا-أيضا-الإنسانويصاب.الأخرىبعفالحشرات

السناجب،مثل،المصابةالحيواناتمعللتعاملنتيجةالمرض

التيالحمىالأرانبحمىوتسبب.والجرذانوالأرانب

الغددتتورمحيث،أسابيععدةوتمكثوتختفىتظص

الأرانبحمىتسببماوغالبا.اللسعةحولاللمفاوية

الحيوية.بالمضاداتالعلاجيتملمإذاالموت

الو!لى،بر!طا!افا!ك()أوا!اد!حمى

وكندا،أستراليامنلكلأيضاالوطنيالنشيدوهو

عندالرسميةالمناسباتفىالنشيدهذايرتلونيوزيلندا.

للعاهلالدعاءالنشيدويتناوليمثلها،منأوالملكةوجود

رئاسةأيضايتولىوالذي،والسعادةبالمجدالبريطانى

الأغنيةمحلالموسيقيةالمقطوعةحلتبينما.الكومنولث

فياللحنبتأليفكاريهنريقام.المتحدةالولاياتفي

الله)حمىكلماتتتغير.الميلاديعشرالثامنالقرنأوائل

ملك.الحكميتولىعندما(الملكة

(؟مدللةكطيور)الببغاواتالببغاءانظر:الببغاء.حمى

(.المعديةالأمراض)اششاراللرضبمالببغائية

الماشية.قرادةانظر:.لكساسحمى

الحمىعنهتنتجخطربكتيريمرضالتيفوفيد!حمى

كانوقد.الموتإلىيؤديالحادةالحالاتوفي،والضعف

،السكانالكثيفةالمناطقكلفيمنتشرامايوماالمرضهذا

حدوثانخفض،الجيدةالصحةأساليبتطويرمعأنهإلأ

فىنسبيانادرالمرضهذاأننجدواليوم.المرضحالات

حديثة.صحيةبأنظمةتتمتعالتيالمناطق

مرضيحدث.وانتشارهالمرضحدوثأسباب

وتنتقل.التيفيةالسلمونيلةتسمىبكتيريابسببالتيفوئيد

وأالمياهطريقعناخرإلىشخصمنمباشرةالبكتيرياهذه

معالتيفوئيدبكتيرياالمرضضحاياويخرج.الملوثةالأطعمة

أصحاء،لمجدونالذينالأشخاصانكما،والبولالغائط

المرضجرثومةينشرون،الجرثومةحاملييسمونوالذين

أعراضعليهملاتظهرهؤلاءالمرضجرثومةوحاملوأيضا.

أجسامهمفىالجرثومةيحملونولكنهمالتيفوئيد،حمى

الغائط.معويخرجونها
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علىتحشوياقىالبشريالجسملفضلاتويمكن

ذإ؟طرقبعدةوالمياهالاطعمةتلوثأنالتيفوئيدجرثومة

كما.الأطعمةإلىالغائطمنالجرثومةبنقلالذبابيقوم

أخرىوسيلةيمثا!المرضحاملويلمسهالذيالطعامأن

اشديئة،الصحيةالمرافقذاتالمناطقوفي.العدوىلنقل

إمداداتتكورأنبعدالأحيانأغلبفىالجرثومةتنتشر

.الناسبفضلاتتلوثتقدالماء

فترةخلالالتيفوئيدأعراضتظهر.المرصأعراص

الجرثومةتدخلأنبعدأسابيعوثلاثةأممبوعبينتتراوح

المصابيشعر،الأولالأسبوعوخلال.الشخصجسم

إلىالحمىوتصل،البطنفيوالاموصداعمرتفعةبحمى

أحيانوفى.الثانىألاسبوعخلالكذلكوتبقىذروتها

ريصتى،والبطنالصدرعلىاللونورديةبقعتظهركثيرة

الحالاتفىا!ذيانبايصابكماضعيفاالمصاب

إسهالظهوريبدأ،الثالثالأسبوعبدايةومع.الشديدة

إلىاطرضيصلوهنا(،الحالاتمعظم)فىاللونأخضر

المريضحالةفإن،مضاعفاتتحدثومالم.درجاتهأقصى

الثالثالأسبوعنهايةخلالتدريجياالتحسنفيتبدأ

الرابع.والأسبوع

ذإ؟ومميتةخطرةمضاعفاتحدوثأحياناويمكن

وإذاالأمعاء.فىتقرحاتتحدثأنللجرثومةيمكن

جدارفيثقوبأتحدثأنيمكنهاحادةالتقرحاتأصبحت

الأمعاءمحتوياتتتدفق،الحالاتهذهمثلوفيالأمعاء.

حالاتوفىخطر،تلوثحدوثإلىيؤديمماالبطنفي

مدنق!يستدعىمماشديدبنزفالأمعاءإصابةيمكنأخرى

وفاته.دونللحيلولةالمريضإلى

الحيويةالمضاداتالأطباءيستخدم.والوقايةالعلاج

الحيوية.ا!لف!اداتانظر:التيفوئيد.حمىلعلاجللجراثيم

وتعجلالتيفوئيدجرثومةنموتوقفالعقاقيرأوالموأدوهذه

فيكبيرادوراالحيويةالمضاداتاستخدامويؤديبالشفاء.

التيفوئيد.بحمىالوفاةحالاتتقليل

وسائلأفضلوالعامةالشخصيةالعنايةوسائلوتمثل

علىالفعالةالسيطرةأنكماالتيفوئيد.انتشارمنالوقاية

لل!رضالحاملينالأشخاصتحديدتتطلبالمرض

مرضالإجراءاتهذهمثلجعلتوقد.وعلاجهم

الصناعية.البلدانفىالحدوثنادرالتيفوئيد

قتلها،بعدالتيفوئيدجراثيممنتركيبهتملقاحويوفر

الذينللأشمخاصاللقاحويعطى.سنينلعدةجزئيةوقاية

منتشراالمرضيكونالتيالبلدانإلىيسافرونأويعيشون

واسع.نطاقعلىفيها

التيفوئيدحمىيشبهمرضبالتيفوئيد.الشيهةالحمى

جراءمنيحدثوهو.وعلاجهوانتشارهأعراضهفي

جرثومةخلافالأخرىالسلمونيلةبجراثيمالتلوث

التيفية.اسملمونيلة

مماري.تايفويدأيضئا:انظر

المناطقفييظهرغالئامعدمرضالرا!جعةالحمى

فصيلةمنبكتيرياوتسببهوباء،صورةعلىالحارة

ويصابويسخنيرتعدبهاالمصابوالشخص.المتويات

وهذهقيء.يحدثوقد،أخرىوآلامعضليةوآلامبصداع

وحين.أسبوعلمدةأوأياملعدةاستمرارهايمكنالأعراض

ولكنه،.العاديةصحتهإلىعادوكأنهالمريضيبدوتتوقف

قدفإنه،المريضيعالجلموإذا.الأعراضبعودةيفاجأ

فيبالراحةالأطباءوينصح.انتكاساتعشربنحويصاب

.المرضهذالعلاجالحيويةالمضاداتواستخدامالفرالثر

كماتماماللبشر،والقرادالقملينقلهاالبكتيرياوهذه

توجدالراجعةللحمىالحاملةوالقملة.اضيفوسافىيحدث

المرضانيحدثالغالبوفى.الفقيرةالسكنيةالمماطة!في

.التيفوس:انظر.معا

الذينالأطفاليصيبمرضالروماتيزميةالحمى

كما.رئيسيبشكلسنةأوه5بينماأعمارهمتتراوح

يستمروقد.والبالغينسناالأصغرالأطفاليصيبأنه

نأالممكنومنألبسهرا،أوألممابيععدةالمصابعندالمرض

فىالرئيسىالسببويعد،القلبفيدائماتلفايسبب

بمرضليسوهو.والشبابالاطفالعندالقلبمرض

معد.

مننوعالمرضهذايسبب.وأعراضهالمرضسبب

عندالمرضويتطور.العقديةا!لكورةتسمىالبكتيريا

إحدىمنالميكروبهذابحمىيصابونالذينالأشخاص

والحمىالحنجرةالتهابمثلالعقديةالمكوراتإصابات

الإصابةمنقصيروقتقبلالشخصتصيبالتيالقرمزية

كيف!معرفةالأطباءيستطعولم.الروماتيزميةبالحمى

ويعتقدون.الروماتيزميةالحمىمرضالميكروبهذأيسبب

أنسجةمهاجمةعلىالمناعةجهازيحثالميكروبأن

نفسه.الجسم

بينتتراوحمدةبعدللمرضالأوليةالأعراضوتظهر

وفي.العقديةبالبكتيرياالإصابةبعدأسابيعوأربعةأسبوع

فيوانتفاخآلاممنالمريضيشكو،الإصابةحالاتمعظم

وتصاحب.والكاحلوالركبةوالرسغاليدمرفقمثلالمفاصل

فوقالجلدتحتعقيداتتظهروقد.الحمىالالامهذه

يصابوقد.الطمإلجلديأحياناويظهر،العظميةالأجزاء

إراديةلابحركاتتتميزحالةوهى،بالرقاصالمرضىبعض

ع.الرقاانظر:.والجسموالأطرافللوجه
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القلبفىالتهابالحالاتمنكثيرفىويحدث

بالحمىالإصابةعندالحادوالخفيفبينيتراوح

الروماتزمية.

إلىوأحيانا،القلبفيفضلإلىالحالةهذهتؤدىوقد

.الأعراضبعضتظهرقدالخفيفةالحالاتأنمع،الموت

فىدائمتلفإلى،الخفيفةالإصابةتؤديفقد،ذلكورغم

القلب.رومطتيزممرضالحالةوتسمى.القلبصمامات

ولا.الروماتيزميةبالحمىالمتكررةالإصاباتعنوينتج

سليم.بشكلتعملأنالتالفةالقلبصماماتتستطيع

بإصداريبدأفإنه،الصماماتحولالدملمجرىوبالنمسبة

استبدالويمكن.القلبلغطانظر:لغطا.يسمىصوت

الجراحة.استخدامطريقعنالتالفةالصمامات

بالأسبرينالمرضهذاالأطباءيعالج.والوقايةالمعالجط

تخفضأخرىأدويةأيأوالسترويد،مثلوالهورمونات

علىللمساعدةبالراحةيخصحونكما.والالتهابالحرارة

منمنتظمةجرعاتالمرضىيأخذالشفاء،وبعدالشفاء.

الروماتيزمية.بالحمىالإصابةمعاودةلمنع،الحيويةالمضادات

بعوضبوساطةينتقلفيروسىمرضالصفراءالحمى

وخاصة،الجسمأنحسجةمنالكثيرالفيروسيدمر.معين

يؤديلاكما.البولكميةتنخفضثم،والكليتينالكبد

فىالصفراءأصباغوتتجمع.ينبغىكماوظائفهالكبد

هذهوتجعل.الميكروبهذالضررنتيجةذلكوكلالجلد،

اسمجاءهناومنالاصفرارإلىيميلالجلدلونالأصباغ

.المرض

معظمفي4ءول(ح3لأ!ح،9أ)أالمصريةالبعوضةوتحمل

لاخر.شخصمنالصفراءالحمىميكروبالحالات

يدخلمصابا،حيواناأوشخصاالبعوضةتلدغوعندما

لدغةوتستطيع.بسرعةينموحيثالجسمإلىالميكروب

يوماعشرواثنىتسعةبينتتراوحفترةمروربعدالبعوضة

التيالبعوضةتستطيعكماالصفراء.الحمىإحداث

المرضنقلالميكروبأوبالفيروسللعدوىحاملةأصبحت

حياتها.منتبقىفيما

عقبالصفراءللحمىالأولىالمرحلةتبدأ.الأعراض

ثلاثةبينتتراوحبفترةالبعوضةبلدغةالشخصإصابة

والدواروالصداعالمريفبالحمىويشعر.أياموستة

.بالعضلاتوثابتمستمروألم،وايإمساك)الدوخة(،

ذلك.منأبعدإلىالناسمنكثيرلدىالمرضيتقدمولا

ترتفعثم،يومينأوليومالاخرينلدىالحمىوتتراجع

وتنزفالاصفرار،إلىالجلدلونيتغيرثم.حادةبطريقة

المرضىمنالكثيرويشفى.المعدةجداروكذا،المريضلثة

والغيبوبة.بالهذيانالبعضويصاب،المرحلةهذهفي

مرضىويتعرض.الأحوالمعظمفىالموتالغيبوبةويتبع

جميعمن5إلى2بنسبةللموتالصفراءالحمى

ينخفضأويرتفعقدالرقمأنمنالرغمعلى،الحالات

المرضهذامنيبرأونالذينالمرضىويحققالوباء.أثناء

.ضدهطويلةمناعة

فيماواسعنطاقعلىالصفراءالحمىانتشرت.الوقاية

جنوبمنوأجزاءأمريكا،وسطمنمكانكلفيمضى،

حدوثويستمر.الاستوائيةالجزروبعضوإفريقياأمريكا،

فىوخاصةالغاباتمناطقفىعرضيةضبطريقةالمرتفشي

علىالسيطرةأمكنفقد،حالأيةوعلى.الجنوبيةأمريكا

الممكنومن.المدنيةالمناطقمعظمفيالصفراءالحمى

ما379عامفيبتطويرهقامبلقاحالمرضمنالوقاية

إفريقيا.جنوبمنالباحثالطيبثيلرماكس

أهممنالصفراءالحمىعلىالتغلبكانلقد

كارلوسالدكتوراعتقدوقد.الحديثالطبفيالإنجازات

بعوضةهناكأن،ام881عامفيالجنسيةالكوي،فينلى

الطيبريد،والترالدكتورأثبتكما.المرضهذاتنقل

وقد.بعوضةتحملهاالصفراءالحمىأن،الأمريكيبالجيش

دقيق.كائنمسببهاأنريداعتقد

،أم279عامفىالباحثينالأطباءمنثلاثةأثبتثم

فيرولر.الدقيقالكائنأن

لازير،،خوانكارلوس،فينلىوالتربمريد،أيضا:انظر

وليم.جيسي

متواصلاخفيفاوألماالحمىيسببمرضالضئك!حمي

وقد.والمفاصلالعضلاتفيألممعوالعينالراسفي

جلديا.وطفحا،الأنففىكثيراارتشاحاايضايسبب

يحملهفيروسمن-الركبأبو-الضنكحمىوتأقي

ثلاثةبينتتراوحفترةبعدالمرضاعراضوتظهر.البعوض

ضحيتها.للمرضالحاملةالبعوضةلسعمنأياموستة

،المرضمنالخامساليومفيالجلديالطفحويظهر

هذايكونوقلما.ثانيةترتفعثمعادةالحمىوتتراجع

تدعى،قاتلةفعلردةإلىيؤديقدولكنهمميتا،المرض

ذلكمايحدثوأكثرالفشكيةالنزفيةالصدمةمتلازمة

المسنين.والأشخاصالصغارللأطفال

.الفيروس:أيضاانظر

كبيرةبزيادةيتميزخفيفمعدمرضالغديئالحمى

ويسمىالبيضاء(.الدم)خلايااللمفاويةالكرياتعددفي

هذهجاءت،المعديالوحيداتكثرةايضاالمرض!هذا

المراهقينغالبايصيبو.النواةوحيدةالخلايامنالتسمية

.بوالشبا
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واحدوهوبار،-أبشتاينفيروسيسببهاالغديةوالحمى

كالتقبيل،-الناسبينالمباشروالاتصالالحلأ.فيروساتمن

هىالرئيسيةالمرضوأعراض.المرضينقلأنيمكن-مثلا

هذاسميوالإجهاد.،الحلقوالتهاب،والحمي،الارتجاف

اللمفاويةالغددفىيحدتالتورملأنالغديةبالحمىالمرض

أيضاالأعراضتشملوقد.العنقفىالموجودةخصوصا

.الجلدي:الطفح،واللثةالفماوالتهاب،الطحالتضخم

الكبد.وتضخصاليرقالىأيضاتسببقدالغديةوالحمى

طباء9أ1معظمايوصى،الحالةخطورةعلىواعتمادا

والمرض.الغذيةبالحمىللمصابينالسريرفىالتامةبالراحة

ستةإلىثلاثةخلاليشفونالمصابينومعظمقاتلا،ليس

أسابيع.

منللتأكدبنيل-بوليسمىدمفحصويجرى

المريضدممصلمنعينةتخلط.الغديةبالحمىالإصابة

خلايافإنبالمرضمصائاالشخصكانفإذا.الأغنامدبممع

بعضها.معتتماسكالاغنامدم

.فيروسبار،-أبشتاينالحلأبمأيضا:انظر

اترالأصاضامنأعديداعدىيطدقاسماالقراد!حمى

،كوأ!راد!قرادحمىتشملوهيالقراد.لدغةتنقلها

وحمىالبقعاء،الروكيجبالوحمى،الراجعةوالحمى

وهذهالأبقار.يصيبمرضتكساسوحمى.تكساس

الجسمتدخل،مختلفةبجراثيمعدوىنتيجةتأتىالأمراض

.القرادةلدغةخلالمن

الراجعة.الحمى:أيضاان!

أساساالأطفاليصيبمعدمرضالقرهريئالحمى

أثناءينموالذيالبراقالجلديالطفحمناسمهاكتسب

مطلعومنذ.يومذاتومنتشراخطراالمرضكان.المرض

شميوعاأقلأصبجع،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينيات

.الدولمنكثيرفى

بالتلوثمصحوبةالقرمزيةالحمىتكون.الأسباب

مننوعيسببهالتلوثهذا.البشرةأوللحنجرةالبكتيري

أ(.)مجموعةبالدمالحالةبيتاعقديةيسمىالبكتيريا

ذيفاناالجراثيمأفرزتإذاالقرمزيةالحمىوتحدث

.والحنجرةاللسانوسط!البشرةفييؤثر)سما(

فيألمالقرمزيةبالحمىالإصابةيصاحب.الأعراض

بالرقبة.اللمفاويةالغددفيوتورموصداعوحمىالحنجرة

خلالصلحوظاالقرمزيةللحمىالجلديالطفحيصبح

وقدالحمراء،الإوزةبثراتويشبه،المرضبدايةمنيو!ن

اللسانويصبح،الوجهماعداالجسمأنحاءمعظمفيينتشر

الفراولة.لسانالحالةهذهفىويسمىملتهبا،

الأصالغفيخاصة،البشرةتنسلخأيامعشرةوبعد

،اللسانسطحينسلخكذلك،القدمينوأخمصوالراحتين

لسانالحالةهذهفىويسمىخشنا،أحمرلونهويصبح

المرضأعراضكلتزول،الحالاتمعظموفى.التوت

أسبوعين.خلال

تكونالقرمزيةالحمىلمرضالأولىوالأعراض

.البشرةإصابةلنوعطبقايختلفجلديبتلوثمصحوبة

بتلوثمصحوباالحالاتمنكثيركان،الماضىوفي

تكونالحالاتفمعظماليومأما.اعقدياا!كؤريالجروح

.العقديالمكوري(جلدي)داءالقوباءبمرضمصحوبة

.القوباءأن!:

معظمفإن،القرمزيةالحمىمرضأعراضظهوروبعد

المرضمنأخفبدرجةللإصابةمشابهةت!صنالحالات

.العقديالمكوريالحنجرةبتلوثالمصحوب

بعديصابونالقرمزيةالحمىمرضىبعض.المفاعفات

بالحمىالإصابةخاصة،خطرةبمضاعفاتذلك

الكلىكبيباتالتهابيسمىكبديمرضأوماتيزميةالر!

إما،المصحوبةالقرمزيةبالحمىالإصابةأعقابفىالحاد

الروماتيزميةالحمىلكن.البشرةبتلوثأوالحنجرةبتلوت

الجلد.عدوىبعدتحدثلا

للحمىعلاجاالبنسلينعموفاالأطباءيصف.العلاج

هذا.العقديالمكوريقتلالحيويالمضادوهذا.القرمزية

لكنه،الروماتيزميةبالحمىالإصابةخطرعلىيقضىالعلاج

الحاد.الكلىكبيباتالتهاببمرضالإصابةدائمايمنعلا

بعضلتسكيناستخدامهايمكنأخرىعقاقيروهناك

أوالقىء.أوالغثيانأوالحكالصداعحمىمثلالأعراض

لمدةبالمنزلالبقاءالقرمزيةبالحمىالمصابينعلىويتعين

منيقللوذلك.بالبنسلينالعلاجبدايةبعد،ثلاثةأويومين

الآخرين.إلىالمرضانتقالخطر

ف.المر:أيضاانظر

معظمفىتحدثالتيالحساسيةهيا!ت!!حمى

فالحشائش.والخريفوالصيفالربيعأثناءالأحوال

هذهخلالاللقاححبوبتنثروالأعشابوالأشجار

حساسيةمنالحمىبهذهيصابمنويعاني.الفصول

،الطائرةالفطرياتتسببأنويمكن.اللقاححبوبتجاه

تؤديوقدالألثسخاص،لبعضالحساسيةالعفنفطرأو

معظمفىالحالهووكماأعراضها.خطورةلزيادة

الممكنومن،وراثيةالقشحمىفإن،الحساسيةأنواع

عمر.أيفيالقشحمىحساسيةللشخصتحدثأن

انظر:.الطلاعهوالقشلحمىالطبىوالاسم

الحساسية.
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العينإحمرارهيالقشحمىأعراض.الأعراض

احتقا!وكذلكفيها،بحكةوالإحساسللدموعوافرازها

المريضيشعرأنأيضاويمكنمنها.الخاطوسميولة،الأن!

المصابونويعاني.يتورموأخيراالأنففيشديدةبحكة

المستمر،للعطسبالحاجةالشعورمنالقشحمىبحسا!مية

تنسدأنيمكنكما.مؤقتةبصورةالشمحاسةيفقدونوقد

القش.حمىبسببمريضأذن

القشحمىمرضىثلثبحواليالأمريختهيأنويمكن

أيضاالقم!حمىتسببقدكما.الموسميبالربوبالإصابة

إلىتؤديفقدلذلكوبالإضافة.الأنفيةاالجيوبالتهاب

يسمى،الخاطيالغشاءفيزوأئدبالتهابالإصابة

الجيب.الربو،انظر:.بالسلائل

كبيرحدإلىتشابهالقمشحمىمرضأعراض.العلاج

الأنفالتهابعليهايطلق،العامطوالتظهرحالة

يقومدذدك.الخاطيالغشاءلالتهابالدائمالتحسسى

حساسيةأممبابعلىللتعرفاختباربعملالطيب

فإنالقشحمىمنيعانيالمريضأنثبتفإذأ.المريض

وألقاححبوبأيليكتشفاختباراتيجريالطبيب

ومعظم.الحسامميةتلكسببخبز،عفنأوفويات

لديهمالخاطيةالأغشيةالتهابمنيعانونالذينالأشخاص

وكذلك.المنازلأتربةوخاصةالأتربةأشكاللكلحساسية

.الحيواناتمنالمتطايرةللقشوروحتىبل،الأطعمةلبعض

تعسمىعقاقيربوصفيقومونالأطباءومعظم

راحةالحساسيةمرضىبعضتعطيالحساسيةمضادأت

إشرافتحتإلاتناولهالايصحالعقاقيروهذه.سريعة

الخطورةشديدةجانبيةتأثيراتتسببلأنها،الطبيب

العقاقيرفيهتقومالذيالوقتفى،الأشخاصلبعض

منوتقلل،للأنفالمبطخةالأغشيةفيالتورمبتقليلالأخرى

المريضكانوإذا.الأنفواحتقان،الخاطيالسائلمميولة

بوصفالطيبيقومفقداللقاخ،لحبوبالحساسيةشديد

العلاجهذاوشضمنوإضعافها.الحساسيةلتقليلأدوية

فتراتعلىالمريضجسدفىاللقاححبوبمشتقاتحقن

.اللقاححبوبتركيزيزيدأنشأنهمنوهذا،منتظمة

مضادةأجساملإفرازالمريضجسمالحقنهذهوتدفع

للحساسية.الفعلردعلىالقضاءفىلتساعد

والفم.القدممرضانظر:.القلاعيةالحمى

.مرضالبروسيلية،انظر:المالطيلأ.الحمى

يومانظاميةبصورةالإنسانيتناولهوشرابطعامالحمية

أنواعأوكمياتعلىأيضاالحميةكلمةوتدل.يومبعد

زيادته.أوالوزنكنقص،خاصةظروففياللازمةالغذاء

الصحيةوالحالةوالوزنللعمروفقاللحميةالحاجةوتختلف

تغذيةعلمهوالأغذيةتنظيموعلم.النشاطومقداروالمناخ

وأحتياجاتوالصحةالمتوفرفالمال.والمجموعاتالأفراد

.الموصوفالتغذيةنمطعلىتؤثرالتغذية

التيالمتوازنةالحميةأوالتغذيةهى.النظاميةالحمية

علىللمحافظةالضروريةالغذائيةالعناصرعلىتحتوي

الأنسجة،لبناءالبروتيناتإلىالمرءويحتاج.الصحة

.والحرارةبالطاقةللتزودوالكربوهيدراتوالسكر،والدهن

علىوالمحافظةللنموضروريةفهي،والفيتاميناتالمعادنأما

يأينقصهاتغذيةوأية.الجسموظائفوتنظيم،الأنسجة

مننقصأمراضتسببأنيمكنضروريغذائيعنصر

الليلي،العمىيسبب)أ(الفيتاميننقصفمثلاما،نوع

انظر:.الإسقربوطيسبب)ج(الفيتامينونقص

.لإسقربوطا

قيمةتقاس.الوزنفيالتحكمأجلمنالحميات

اليوميالنشاطفيالمستهلكةوتلكالطعامفيالتىالطاقة

هذه.كيلوحرارياتتدعىالتيالحراريةبالوحدات

الطعامحراريةسعراتأنهاعلىأيضاإليهايشارالمقاييس

وترتكز.ريالحصالسعرا:نظرا0ترياحرامجردوأ

الحرارياتكميةعلىالوزنإنقاصأولزيادةالحميات

الحراريةالسعراتوكميةالغذاء،منالجسمإلىالواردة

منكميةالناسشلقىوحين.النشاطفيالمستهلكة

يزدادفسوفيستهلكونها،التيمنأكثرالحراريات

يستهلكونها،التيمنأقلكمياتتلقواوإذا،وزنهم

التيالحميةتحتويأنويجب.الوزنيفقدونفسوف

عناصرجميععلىالوزنزيادةأوإنقاصإلىتهدف

طبيببا!متشارةيقومواأنالناسعلىيجبكماالغذأء،

الحمية.تلكفيالبدءقبل

الذينللناسوصفهايمكن.الحاصةالحميات

السليمالجسميحتاجفمثلا،.معينةأمراضمنيشكون

الذيالسكريبالداءالمريضإليهولايحتاجالسكرإلى

يصفأنويمكنالسكر.استعمالمنيحدأنيجب

لديهمالذينللمرضىالملحتخفيفحمياتالأطباء

كلية.أوقلبأصاض

وأالتحسسيةالفعلردودبعضمنبعفالناسويعانى

والطماطم،،كالحليب،معينةأطعمةمنتجاتنحوالجلدية

والسمك،،والبيض،والبطاطس،والقمح،والفراولة

هذهكجنبواأنالناسهؤلاءوعلى.والشوكولاتةوالجوز،

طببيا.ويستشيرواالأطعمة

المسنينأوالصغاركالأطفال،الناسفئاتولبعض

فهم،بسرعةينمونالأطفالولأن.معينةغذأئيةاحتياجات

وتأمين،التالفةالأنسجةلتعويضفقطليس،للطعامبحاجة
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تتضمنأنويجبأيضا.جديدنسيجلبناءولكن،الطاقة

والبيض،،ومشتقاتهالحليب،بالغأولطفلالمتوازنةالتغذية

وأ،والسمك،أررجاجواالشحما،منالخالىالأحمرواللحم

الصويا،وفولاصبازلاء،كاوالبقوأجات،والحبوبالجوز

المسنونويحتاجالخبز.ومنتجاتوالخضراوات،والفواكه

حيويتهمانخفضتفإذا،والفتيانكالأطفالالغذائيةللمواد

الأمهاتوتحتاج.أقلحرارياتإلىيحتاجونفإنهم

خاصةأغذيةإلىأيضاوالأطفالالمرضعاتأوالحوامل

الرضيع.:انظر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اصحةاالهصمىالحهارالأيض

أطعاسيةلحسااالروتير

أحذاءاالدهنا!رنادىالتحكم

أعيتام!-االدهنياتالتغدية

هيدراتأممرلرالحراريالسعراالتمرة

اهـ-)352النعيميراشدبنحميد

الإماراتبدولةعجمانإمارةحاكم(.-ام339

.للإمارةالأعلىالمجلسوعضو،المتحدةالعربية

حميدبنراشدالشيخوالدهحميدالشيخخلف

عاممنذعاما)54(لمدةعجمانإمارةحكمالذيالنعيمي

الحكمحميدالشيختولىوقد.أم819إلىأم289

التاريخ.ذلكمناعتبارا

معوساه!،م1691عاممنذللإمارةالعهدولايةتولى

تحادية.الاالمسيرةوتحقية!دفعفىحميدبنراشدوالده

أغلبوالدهعننيابةللاتحادالأعلىالمجلسفيشارك

دولةاتحادتحقيقأجلمنالاجتماعاتوأكثرالأوقات

عنيعرف.بلدهمصلحةوتحقيقالمتحدةالعربيةالإمارات

عروبتهيحبملتزممتدينتقيرجلبأنهحميدالشيخ

وإسلامه.

)اي!ئةتاريخ،اليمنانظر:.يحيى،الدينحميد

(.المحليةوالحلافاتالزيديولى

م(.076-688هـ،أ24-)68الطويلحميد

أبوعبيدة،الحافظالإمام،الطويلحميدأبيبنحميد

مقل،شيخ،تيرويه:أشهرهاأقوالأبيهاسموفي،البصري

تابعي.

البناني،وثابت،والحسن،مالكبنأنسسمع

وابن،وشعبة،بهدلةبنعاصم:عنهوروى،وغيرهم

لم:سلمةبنح!ادقال.الحديثعلماءمنوطائفة،جريج

صحيفةله.منهوسمعهوعاهإيأعلمالثابتحميديدع

يصلى.قائموهومات.الطويلحميد

نسيم(.ام749،أهـ-)493ئسيمحميلى،

بريطانيالأصليمني،محترفملاكمةلاعبحميد

وهواحترافهمنذلعبهااشتىمبارياتهجميعفىفاز،الجنسية

القاضيةبالضربةالريشةوزنفيعمرهمنعشرةاضامنةافى

مدربهعنهيقول.بالنقاط!يهمافازمنهااثنتينعدافيما

عليمحمدمنأعظمسيكونأنهبراندأنجلالأيرأخديا

يمكنهحميدنسيمبينما،تقليديةبطريقةيضر!أرزياكلاي

بكثيرحميدنسيمويلقب.مختلفةطرقبحمسيضربأن

فيحميدنسيمولد.والصبيونازالبرنسمثلالألقابامن

عامفىإنجلتراإلىهاجريمنىلأبببريطانياشيفيلدمديمة

.هناكوامشقروتزوج،للبقالةصغيرامحلأوفتح،أم589

أخوتهمنواثنينهوألحقهسنواتسبعنسيماابهللغوعندما

الملاكمةفنونليتعلمواببريطانياشيفيلدفىرياضىلماد

بدءمنذواضحةنسيمموهبةوكاتأنفسهما.عنأ!دفاع

مشهوراملاكمايكونبأنيحلمو!صان،الملاكمةتعلمه

عشرةالثانيةفىوهونسيمكانالأيامأحدوفيعالميا.وبطلا

فتيانثلاثةيلاكمعمرهمن

مدربولثساهده،الشارعفى

يتحركوهوأنجلالملاكمة

أثناءبجسمهويميل

ملاكمكأنهملاكمتهم

طويلةخبرةذومحترف

جميعا.عليهم:تغلب

والدمنالمدر!طلص

نأالوقتذلكفينسيما

حميلىنسيمعلىابنهبتدريبيقوم

الملاكمة.فىكبيرمستقبللهيكونأنشوقعلأنهالملاكمة

علىنسيمبتدريبأنجلالمدربيقومأنعلىالأبووافق

بوضوحتظهرنسيمموهبةكانتالتدريبوخلال.الملاكمة

،الهواةالملاكمينمنافساتفييدخلبدأثموتتأكد،

فازمباراة67لعبحيثأم299عامحتىكذلكواستمر

فقط.مبارياتخمسفيوخسر،مباراةومشيناثنفنفي

الملاكمةاحتراففينسيمبدأأم299عامأبريل42وفي

بيردريكيمإلملاكمكمحترفلهمباراةأوللعبحين

تسعةعمرهوكانالقاسيةاللكماتصاحببلقبالشهير

نأورغمعاما.عشربأحدنسيممنأكبرأيعما!ا،وعشرين

اللعبوأصلأنهإلاالمباراةمنالأولىالجولةفيسقطنسيم

القاضيةبالضربةالثانيةالجولةفيفازحقىشديدبحماس

أماموكأننيأشسعركنت:المباراةبعدقالالذيبيردعلى

كانتإلىوجههاالتىالضربةلكن،الخبرةعديمملاكم

للوزنبريطانيابطللم!وهوبرونوفرانكد!سقاطكافية

انتصاراتيحققحميدونسيمالوقتذلكومنذ.لملمالثقيل
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فازالتيالمباراةمنهاكان،محكمةقاضيةوبضرباتمتتالية

العمرمنالبالغكابيريراخوانالأرجنتينيمتحديهعلىفيها

حميدنسيمأنإلاقبل،منيهزمولمعاما،وعشرينثمانية

ثانيةعشرةوسبعدقيقتينمنأقلبعدالقاضيةبالضربةهزمه

بأنهنسيميصفالبعضجعلممالهما،الثانيةالجولةمن

.الانالعالمفىملاكمأحسن

.(م5901-2301هـ،884-524)لحميلىيا

قرطبة،فىولد.الحميدينصرأبيبنمحمداللهأبوعبد

القرنخلالعصرهعلماءعلىوالدينالعربيةاللغةدرس

،الاستنتاجفيبارعاالحفظشديدوكان،الهجريالخامس

كانحيث،الأندلسبلادفيتنقل.ونشرهللعلممحبا

وقرطبة.وبالمريةهـوبشاطبة044حواليببلنسية

وتوفيعاما،ثلاثونوعمرهالأندلسمنالحميديخرج

والحديث،والفقهالتفسيرفىالمؤلفاتمنالعديدولهببغداد.

السياسيةالعلوممجالفيمؤلفاتهأبرزأنإلا،العربيةواللغة

ا!للوك.وعظفيا!لسبوكالذهبكتابهو

م(.483-؟هـ،912-؟)بوبكرأ،الحميدي

القرشياللهعبيدبنعيسىبنالزبيربناللهعبدبكرأبو

.الحرمشيخالفقيهالحافظالإمام.المكيالحميديالأسدي

عياضبنوفضيلووكيعالشافعىالإمامعنحدث

وهوعيينةبنسفيانعنأكثرلكنهكثير،خلقوغيرهم

أصحابه.ورئيسراويته

وأبوحاتموالذهليالبخاريمنهمكثيرخلقعنهحدث

البخاريبهافتتححديثوأول.وغيرهمالرازيانزرعةوأبو

.عندهوتقدمهلجلالتهالحميديشيخهروايةمنصحيحه

فيمطبوعوهوا!لسند،خلفهاالتيمؤلفاتهومن

مجلدين.

المؤمنين.أمبكر،أبيبنتعائشةانظر:.الحميراء

أراضطيورمننوعالحميراءطائر.طاشالخميراء،

طولهيصلحتىينموإفريقياوشمالىأوروبافىالغابات

أسودوقناعالصدأبلونوصدرذيلوللذكر،سما4إلى

معاعلىمناللونبنيةوالأنثىبيضاء.وجبهةللوجه

نفسه،الذيللهاولكن،السفلىالأجزاءفىشحوب

الذكر.مثلذلكفىمثلهاالصدأيشبهبلونوالصدر

تجاويففىويتكاثربالحشراتالطائرهذايتغذى

غاباتفيعادةويكونالصخريةالكهوفأوالأشجار

المكشوفة.والأراضىالمفتوحةالبلوط

السفوحفيالحميراءطيورتتكاثر،الأوروبيةالقارةوفي

طيوراستخدمت،الثانيةالعالميةالحربوبعد.الصخرية

لبناءبريطانيافيالقنابلخربتهاالتىالمنازلالحميراء

المصانعحولأساساأعشاشهاتبنىالانلكنهاالأعشاش!،

منآسيويةأنواعأيضاوهناك.الحديديةالسككأفنيةوفي

غيرالمذكورللونمتماثلةألوانلهاأمريكيةوأنواعالحميراء

إليه.تنتمىلاأنها

(.تارت)الردالعربيةالبلادفيالبريالحيوانأيضا:انظر

.الحميريالسيدان!ر:.لسيدا،الحميري

في)عاشعبدالمنعمبنمحمد،الحميري

بنمحمد(.الهجريالسالغالقرنمنالثانىالنصف

أنهيرجح،سبتةبمدينةولد.الحميريالصنهاجيعبدالمنعم

الحميريشسهرةوترجعالعقودتوثيقفييعملكاتباكان

معجموهوالاقطارخبرفيضا!لعطارالروكتابهإلى

التاريخية،والوقائعالأخباربعضسردمنيخلولاجغرافي

الحميريانمنالرغموعلى.الحروفحعسبعلىومرتب

عنهنقلأنهإلا،كتابهبدايةفيشديدانقداالإدريسينقد

الروضاهتموقدأسبانيا.وصففيوخصوضاكثيرا

المحيطاتوبعضوالجزروالأقطارالمدنبوصفالمعطار

نقلبأنهالحميريالباحثينمنكثيروصفوقدوالبحار،

كثيرحفظفيالفضليرجعفإليهذلكومعغيرهعنكثيرا

.مفقودةأصولهاتعدالتيالرواياتمن

التىالنباتاتمنمجموعةعلىيطلقاسمالحميض

وهناك.الجنوبيةوأمريكاإفريقياجنوبفيبكثرةتنمو

العديدوينمو.الحميضنباتمننوع085منمايقرب

الأنواعهذهبعضوتزرع،بريةكأعشابالأنواعهذهمن

للزينة.كنباتات

سيقانمنبراعممنالحميضنباتاتمعظمتنمو

تسمىالارضتحتتوجدسميكةجذوعمنأو،جذرية

وأأبيضلونذاتجذابةبأزهارتتميزو!ط.الدرنات

منكلوتنغلقالقرنفلأوراقأوراقهاوتشبه.مختلفةألوان

الليل.فيوالزهورالأوراق

حمضعلىلاحتوائهاحامضبطعمالأوراقوتتميز

الحميضنباتمنالحمضهذااسماشتق.الأوكزاليك

أكساليس.

فيالنباتهذاأنواعبعضأوراقاستعمالوبالإمكان

السلطة.عمل

الجنوبيةأمريكافيالحميضنباتبعفأنواعتزرع

الجزءفيعادةالغابةحميضنباتينموغذاء.لاستخدامه

بيضاءأزهارلهنباتوهو،الأرضيةالكرةمنالشمالي

البنفسجي.باللونومزينة



حنامينة056

الإنتاجغزيرسوريروائي(.أم-12)4ميئةحئا

مدينةفيولد.العربيالأدبفيالبحررواياتروادمن

هاجراقدأبواهوكانحدا.فقيرةعائلةمنسوريافياللاذقية

مرضاأبوهمرض:،دته:بعد.أم122عاممرسينمن

أ!أءصىأ!سويديةاقريةأإاللاذقيةالعائلةفغادرتشديدا

إس!صدرونةإلىسمواتثلاثبعدهاجرتث!ا،إسكندرون

ثلاثمكثتحيثلواحيهاإحدىالأكبرقريةإلىومنها

حنادخلحيثالمدينةإلىعادتتم،الريففيسنوات

مهنفيتقلب،الشهادةنالفل!االفرنسيةالابتدائيةالمدرسة

عم!!.العائلةفيالوحيدالابنكانلأنهطريوعودهمتعددة

د!صانفىوعاملألصيدلىومساعدابقالةفيمستخدماحنا

مأ319سنةوفى.الصنعةأتقنحتىطويلةمدةحلاق

ا!شولىحيثن(إسكند!)أ!اءالداميةاللواءمأساةحدثت

إلىأ!ائلةاصهاجرتفرنسا،بمعاونةالعربىاللواءعلىالأتراكا

ص!زبائنهشكاد.أطحلاقةدكائاحناافتتححيثاللاذقية

قصصهممنكثيراأعماقهفيفاختزنوالبحارةالفقراء

الحربوكانتالخطر،معاليوميصراعهماعنالأسطورية

قدالاستقلالومعاركأم(459أ-)939الثانيةالعالمية

فيحناواششركالاضطرالاتمندوامةفيسورياتركت

اسمجن.فيبهوزجعليهفقبضبالاستقلاأ!تطالبمظاهرة

يرسلىصارإذحلاقوهوا!دنياعلىحناتعرف

اسمهوصارالدمشقيةالصحفإلىالأولىقصصهبعض

حماسافرا4691عاموكطأصقراء.الدىومحبوبامعروفا

عامدمشهتإلىعادثما.العملصبحثابيروتإلى

فيها.واستقرأم479

أصسوريةأالإنشاءجريدةفىالفترةهذهفيخناعمل

وعملالتحرير.رئيسمنصبإلىوصلحتىفيهاوتدرج

فيالخارجيةوالسياسيةالأدبيةللصفحاتمحرراكذلك

رابطةتأسيمم!فىزواجهبعدمينةحناساهم.صحفعدة

وكانت.العربالكتابرابطةفيثمالسوريينالكتاب

روايتهكتبثم،الزرقالمصابيحروايتهمينةلحنارزايةأوأ!

رجالقصةتحكيروايةوهىوالعاصفةالشراعالثالية

البحرفيالمتمثلالموتمعالمريراليوميصراعهمافىأجحرا

الممزقةبأشرعتهميقابلونهاالغادرةأعواصف:اثاعاا

.الشطآنصخوريشبهالذيوعزمهمالعتيقةوقواربهم

الرواياتمنكثيرافكتبالروائىمينةحناءعماأاستمر

الرواياتتلكومنوالقراء.النقادإعجابنالتاشتى

بمغائميومفيالشمس؟النافذةمنيأتيالثلج:أس!صبوا

البيضاءبمالأبنوسة،القطافبمالمستنقعصور؟بقاياالياطربم

الربيعالبعيد؟المرفأ؟الدقلبحاربمحكايةالمرعحد؟

نهاية،السحبفيزرقاءحمامةديمتريو،مأساة؟والخريف

الرحيل؟الثلجوتحتالجبلفوق؟الولاعة؟شجاعرجل

ناظم؟المحاقفيالقمرالقمربمتحاكمالنجوم؟الغروبعند

ثائرا؟حكمتناظم،الحياة،المرأة،السجن:حكمت

القلم.حملتكيفبمالروائيةالتجربةفيهواجس

علىواقعةبمجملهاالعربيةالبلادأنمنوبالرغم

إلاالعربيةالروايةإلىسبيلهالبحريعرفلمالبحار،أطراف

الأدبفيالبحرروادمنيعدفهو،مينةحنايدعلى

.العري

المضافةالمادةمعلونهايتغيروبرتقاليةحمراءصثعةالحئاء

الأراضيفىتنموصغيرةشمجيرةأوراتصتأتىاجها.إ

نباتيحملإفريقيا.وشمالىالهند،وشرقى،وإيرانأمحربيةا

الزيوتعملفىتستخدمعطرةأزهاراأيضاالحناء

تلوينفىالحناءوإفريقياآمميافىالنساءوتستخدم.العوية

وقد.أقدامهنمنوأجزاء،أصابعهنوأطراف،أظافرهن

فيتستحدمالحناء.

وأطرافالأظافرتلوين

منوأجزاءالأصابع

.الأقدام



561حنبلابن

وحوافرذيولوكذلك،الرجاللحىصباغةفياستخدمت

الحيواناتوجلودوالحريرالصوفالناسيلونكماالجياد.

أثوابفيملفوفةالمصريينقدماءمومياءووجدتبالحناء.

الشعرصبغاتفىحالياالحناءتستخدمبالحناء.صبغت

أسالمسا.

.حنان،عشراويانظر:.عشراويحئان

أبوم(.855-078هـ،241-)164حنبلابن

أسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمدعبدالله

المذهب.صاحب،والمحدثالفقيه.الشيباني

فتعهدتهصغيروهووالدهوماتبهاونشأببغدادولد

وتعلمالقرآنفحفظ،الدينيةالعلومدراسةإلىووجهتهأمه

الحديثدراسةبدأعمرهمنعشرةالخامسةوفي.اللغة

طلبرحلاتفيبدأعمرهمنالعشرينوفي،وحفظه

ثمواليمنوالشاموالمدينةومكةالكوفةإلىفذهب،العلم

الشافعىقيامأثناءالشافعىعلىفيهاودرسبغدادإلىرجع

منوكطنهـ،أ79إلى591منالمدةفيإليهابرحلاته

كثيريدعلىأحمدتعلمكماببغداد.الشافعىتلاميذأكبر

عيينةبنوسفيانسعيدبنإبراهيممنهمالعراقعلماءمن

الطالسيداودوأبوهارونابنويزيدسعيدبنويحيى

أصبحذلكبعد.مهديبنوعبدالرحمنالجراحبنووكيع

حفظفىأقرانهعلىوبرزمستقلمذهبصاحبمجتهدا

،عصرهفيالمحدثينإمامأصبححتىلثمتاتهاوجمعالسنة

وأربعيننيفاحوىالذيالمسندكتابهذلكفىلهيشهد

ماالحفظقوةمنأحمداللهأعطىوقد.حديثألف

خلفتومابغدادمنخرجت:الشافعىيقولله،!عجب

ابنمنأحفظولاأعلمولاأزهدولاأورعولاأفقهفيها

الرأيثابتصبوراالعزيمةقويحنبلابنوكان.حنبل

لهسبباكانمماالخلفاءعندالتكلبمفىجريئا،الحجةقوي

المأمونخلافةعصرفيانهوهى.المشهورةمحنتهفي

،القرآنبخلقالقولهـمسألة212سنةفىأثيرتالعباسي

بهذهيعترفلممنقيلحتى.المعتزلةعقيدةكانتالتي

وظائفمنالحرمانفعقابهوالفقهاءالعلماءمنالمسألة

علىحنبلابنوكان.والسجنبالضربالعقابمعالدولة

ذلكفىوكان،بقولهميعترفولميقولونماخلاف

فكان،المأمونقالهماإلىيركنلم،الراسخالثابتكالطود

وعذبالتدريسمنومنعالعقابعليهطبقأنذلكنتيجة

إبراهيمبنإسحاقيدهـعلى182سنةفىوسجن

يقيمحيثبالحديدمكبلاسيقثم،المأموننائبالخزاعى

قبلماتالمأمونالخليفةأنغيربغداد،خارجالمأمون

المأمونبعدالخلافةوتولى.إليهحنبلبنأحمدوصول

المسألةهذهفيالمأمونطريقةعلىفسار،المعتصم،أخوه

مراتعدةبالسياطبضربهوأمرأحمدفسجنمنهبوصية

،الضربشحدةمنمرةكلفيعليهيغمىكانحتى

وعشرينثمانيةنحووتعذيبهأحمدضربفىواستمر

ومذهبهعقيدتهعنيرجعولمأحمديغيرلمولمالفمهرا.

سنةالمعتصمماتثم.التدريسإلىوعادسراحهأطلق

ومنعهلأحمدألمحنةفأعادباللهالواثقبعدههـوتولى227

خمسمنأكثرالتدريسمنومنعهالناسمخالطة

الخلافةوتولىهـ،232سنةالواثقتوفيحتى،سنوات

وترك232سنةالقرانخلقبدعةفأبطل،المتوكلبعده

العونيدلهوبسطأحمدوكرماعتقادهمحريةللناس

توفىحتىرأيهعلىثابتامنهاجهعلىأحمدوظل

ببغداد.

الفقهفيكثيرةمسائلبعدهمنأحمدتلاميذجمع

مجاميعفيبعضعنبعضهمونقلوهاودونوهاوالفتوى

والشرح،المغني،كتابيهفيالقيمابنصنعكماكبيرة

علىيملهلمكماالفقهفىمذهبهأحمديدونولمالكبير.

وهو،الحديثعنبهالناساشتغالكراهةتلاميذهمنأحد

عنهيدونكانالذي،حنيفةأبيمنهجغيرعلىبهذا

وكذابنفسهيدونكانالذيومالك،حضورهفيتلاميذه

فلمأحمدبخلافمدونافقهاتركواقدفالجميع،الشافعى

مابتدوينقاموابعدهتلاميذهأنإلامدونا،فقهايترك

إسماعيلبنمحمدالتلاميذ:هؤلاءومن.منهسمعوه

الحجاجبنومسلم،الصحيحصاحب،البخاري

السنن.صاحبداودوأبو،الصحيحصاحب،النيسابوري

واراءفتاوىمنسمعوهمادونواالذينالبررةتلاميذهومن

هـ(.092)توعبداللههـ(266)تصالحولداهفقهية

هانئبنمحمدبنأحمدأبوبكرأيضاتلاميذهومن

منأشهرمنوهوهـ(.273)تبالأثرمالمعروفالبغدادي

على،الفقهفيالسنن،كتابفىلأحمدالفقهدون

أيضااشهرهمومن.الحديثمنوشواهدهأحمدمذهب

الجامعكتابفيهـ(،131)تالخلالبنأحمدأبوبكر

الكتابهذافىأبوبكردونهوماسفرا،عشرينويمثي

مسندهفلأحمدالحديثفىأماأحمد.تلاميذمننقلايعد

والمشهور.المعروف

كتاب:هىأصولعلىمذهبهأحمدالإمامبنىوقد

ال!حطبيفتوىثمثانيا،كل!لت!اللهرسولسنةثمأولأالله

فيها،الختلفالصحابيفتوىثم،مخالفلهيعلملاالذي

يعترفاحمدوكان.عندهالمراتباخروهوالقياسثم

،ووجودهتحققهيستبعدكانولكنه،تحققماإذابالإجماع

والمصالحبالاستصحابيعملأحمدكانهذابجانب

الأمة.سلفذلكفيمتبعاالذرائعوسدالمرسلة
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الحنبلي.رجبابنانظر:.رجبابنا!بلي،

تنفيذوعدماليمينفىالرجوعهويالقسمالحئث

الصحيحالحلفأوالشرعىوالقسم.عنهبالتراجعمدلوله

إلىالبهريمالقرانأشارلذا،،وصفاتهباللهيقسمأن

عرضةاللهتجعلواولا)بقوا!هواحترامهقدسسيته

عنأيضاع!مطالرسوأطنهىكما224.:البقرة!لأيمانكم

وأعضاءالأمهاتواوالاباءكالأنبياءاللهبغيرالحلف

للهإلاذلكوليسغيرها،أوالأبناءأوالزمنأوالجسم

وتعالى.سبحانه

الغموساليمين:قسمينإلىاليمينالعلماءقسم

الكذبمتعمداباللهالحلفهوفالغموس،العاديةواليمين

عندمشركوصاحبهالنارفىصاحبهيغمسالذيهووهذا

الكفارةيمكنالتىفهى،العاديةاليمينأما.الأئمةبعض

متوقعخيربسببعنهالرجوعويكون،ونحوهبصيامعنها

الله-شاءإن-والله)إنيعثثط:الرسوللقولمحسوبأو

الذيأتيتإلامنهاخيراغيرهافأرىيمينعلىأحلفلا

(.يمينيعنكفرتأو+وتحللتهاخيرهو

بقولهالتزافاالواجبةالأمورمناللهمعالعهدوحفظ

.98:المائدة!أيمانكمواحفظواحلفتمإذاأيمانكمكفارةذلك)

أيضا:تعالىوأغولهعنها،التكفيربدونتتركوهالاأي

.11:النحلتوكيدها!بعدالأيمانتنقضواولا)

نأفيعنيالوضعيةالقوأنينفىبالقسمالحنثأما

الإجراءاتأثناءأوالقضائيةالمحكمةأماميقسمالشخص

عمدا،ينكثثم،الحقيقولبأنالتشريعيةأوالإدارية

اصبلدانامعظمقوانينفيالكذبويعد.كاذبةبأقوالفيدلى

المرفوعةبالقضيةمباشرانوتأثيرصلةلهكانتماإذاحنئا

الكاذبالإدلاءأما.تشريعيةهيئةأيةأوالمحكمةأوللعدالة

حنثا.يعدفلامقصودةغيربأقوال

ماشخصحثأيبتحريضيقومالذيوالشخص

الحانث.الشخصلعقوبةمماثلةعقوبتهتكونالحنثعلى

تعدالدولبعضهناكأنإلاإنجلترا،فييحدثماوهذا

منفصلةجريمةكاذبةبشهادةالإدلاءعلىالحملجريمة

جريمةالبريطانىالعرفيالقانونيعدهاالتىتلكعنتختلف

الحنث.تشبه

المحاكمة.؟المحكمةتحقير،البينةأيضا:انظر

فىيقعالحلرت،فىالهواءمجرىمنقسمالحئجرة

وتدعى.الهوائيةوالقصبةاللسانمؤخرةبينموضع

الحبالعلىتحتويلأنهاالصوتبصندوقأحيانأالحنجرة

منيخرجأويدخلنفسوكل(.الصوتية)الأوتارالصوتية

.الحنجرةعبريمرالرئتين

شبيهالحنجرةوشكل

داعمةبنيةلها،بالصندوق

منأجزاءتسعةمنمؤلفة

وأهم.الغضاريف

الغضروفهوغضاريفها

القدمة،فيالدرقى

تحتهاالحلقانيرالغضروف

.مباشرة

الغضروفوسالف

العضاريف،مىإطارالحنجرةصفيحتينمنالدرقي

معظمالجالييمثمكلمةلعض!الحدآنتلتقيانبالجناخشبيهتين

!بمةرتفاحةيدعىبروزألتشكلا

هاتانوتشغل،آدم

.الحنجرةجوانبالصفيحتان

على(الشكل)حلقىالحلقانىالغضروفويساعد

.للحنجرةالحلفىالجدارتشكي!!

المسمىالحنجرةداخلالفراغفىاصوتاويحدث

علىتقعانالمرنالنسيجمنثنيتانالصوتيةوالحبالبالمزممار.

الصوتيةالحبالفىصغيرةعضلاتوترتبطالمزمار.جانبى

المزمار.بجدار

وأ،الصوتيةالحبالبسطعلىالعضلاتهذهوتعمل

هذهتكونوعندمابعضها.إلىتقريبهاأوشكلها،تغيير

بينهافيماالمندفعالهواءيخرجلبعضهاملاصقةالحبال

الحبالشدودرجةشكلويحدد.الصوتويحدث

وانخفاضه.علوهومدىالصوتطبقةالصوتية

صوتخاصيةوالفموالأنفالحلقشكلويحدد

الشخص.

صوت،الحنجرةالتهاب،الإنسانجسمأيضا:أنو

الحي.الكائن

طحنيتمنشويةبذورذونباتالسوداءالحئطة

إطعامفيلاستخدامهجريشاأودقيقالتكونبذوره

نأالناسمنكثيرويعتقد.للدواجنعلفاأو،الإنسان

ولكن،والقمحوالأرزكالذرةحبوبالسوداءالحنطة

هذهعنمنفصلةبصورةالسوداءالحنطةصنفواالعلماء

حقيقية.حبوبايعتبروهاولمالغلال

الولاياتفي-السوداءالحنطةإنتاجمعظمويستخدم

بعضتقشيرويتمالفطائر.صناعةفى-وكندأالمتحدة

وأ،البرغلويسمى،الثمرةلبلاستخراجالسوداءالحنطة

الإفطاروأطعمةالحساءفيويستخدمالخشنالجريش

دقيقبخلطآ!مياقارةسكانويقوم.الحبوبمنالمكونة

المكرونةمننوعلصناعةالقمحدقيقمعالسوداءالحنطة

،إظ

-ث!
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السوداءالحنطةزهور

فيتستحدمبذوراتنتج

الدقيق.صناعة

سكانونجد.شمرائطأو،عصائبشكلعلىالمسطحة

الخشنةالمجروشةالسوداءالحنطةيطبخونالشرقيةأوروبا

كاشا.يسمونهاالتيالعصيدةلعمل

وتحتوي،والنشوياتبالسكرياتغنيةالسوداءالحنطة

تعدأنهاكما.والدهنالبروتينمنبسيطةكمياتعلى

خاصة،بفيتامينومركبالحديدمادةمصادرأحد

والريبوفلافين.والثيامينالنيكوتينيالحمض

ولها.سم09حوالىالسوداءالحنطةنبتةطولويبلغ

قلب.أومثلثشكلعلىوأورأقمركزيةمنتصبةسادتى

وأأبيضلونهايكونوقد.جميلةأزهاراالنبتةهذهوتحمل

للاخضرار.ضارببلونأحمرأووردياأحمر

أسودعسللعملزهورهارحيقمنالنحلويستفيد

وأالشكلثلاثيةالسوداءالحنطةبذور.قويةنكهةذي

بينالبذورمعظمطولويتراوح.اللونسوداءأورمادية

ملم.6وملم3

باردمناخذاتمناطقفيالسوداءالحنطةوتنمو

21و01بينتتراوحفترةفىلتنضجسريغاوتنمو.رطب

الحنطة-أحيانا-المزارعونويزرعالبذور.وضعبعدأسبوغا

فشلعندملحةأهميةذامحصولأباعتبارهاالسوداء

الزراعة.فيلهسابقمحصول

السوداء.الحنطةموطناسياقارةتكونأنالمحتملمن

.عام000.1منأكثرمنذالصينفيزراعتهاتمتفقد

العالميتصدرتفككهقبل)السابق(السوفييتيالاتحادوكان

2.السوداالحنطةإنتاجفى

يزرعها،بالقمحشبيهةحبوبالئشودةالحئطة

القمحينمولاحيثوالجبليةالجافةالمناطقفيالفلاحون

وبعد،الوسطفيهشةسنابلالنشويةالحنطةولحبة.عادة

وقد.الحبةتغلفالتيالصلبةالورقيةالأجزاءتبقىدرسها

تطحنأسود.أوأبيضالنشويةالحنطةغلافلونيكون

لإطعامأوللخبزدقيقعلىللحصولالنشويةالحنطة

.الحيوأنات

منلعائلةاسمالحنظبخنفساءدخئفساء.الحئظب،

وهذان.لثماذانكبيرانفكانلهذكورهابعضالخنافس

وفيالذكر.الأيلقرونمثلمابشكليبدوأنالفكان

جسمطولالقرونهذهطوليساويالحالاتبعض

إلىالحناظبهذهبعضطوليصلحيثنفسها،الحشرة

ولكن،اللونسوداءأوبنيةالحناظبأنواعومعظم.سما0

النموالمكتملةالحناظبوتأكلجميلمعدنيلونلهبعضها

والمن.النسغ

الميتالشجرقلفشقوقفيبيضهاالحناظبتضع

تسمىبيضاءلينةدويداتإلىالبيضيفقسثم،المتحلل

عدةاليرقاتتعيش.المتحللبالخشبتتغذىيرقات
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أشهراتعيشثم،مكتملةحشراتإلىالتحولقبلسنوات

فقط.قل!لة

الخنفساء.:أيضاانظر

مماعادة،الإنحمانقدمتصيبغريبةحمالىالقدم!حدص

فىالإصابةنتيجةلاحفاتظهرقدلكنها.خلقيةتكون

تسمىكما.أخرىأمراضأوالأطفالشللأوحادث

أغدماحالاتأغلبفى.النبوتيةالقدمأيضاالحالة

نإحتى،أسفلوإلىالداخلإلىالقدمتنحنيالحنفاء

وعلى،أصابعهأطرافعلىإلاالمشىلايستطعصاحبها

إلىأغدماتنحنىوأحيانا.القدممنالخارجيالجانب

إلااطشىفىحيلةصاحبهايجدفلاأعلىوإلىالخارج

أإأغدماوإعادة،أضدليكاإلىالأطباءويلجأ.عقبيهعلى

هذاعلىاضثبيتهاالجباويستخدمون،السليمالوضع

إجراءيلزمالحنفاءللقدمالخطرةالحالاتوفيالنحو.

جراحة.

ال!مامم(.007-641هـ،81-)21الحنفيةابن

أبىبنعلىالإمامبرتمحمدوأبوعبدالله،أبوالقاسم،

،والحس!تارر!أخو،المدنى،القرشى،الهاشمىطالب

الحنفية.جعفربنتخولةوأمهاشهراءفاطمةأمهماأنغير

ماتأرزياأ!امافيوأصد:الذهبىا!قا.الحنفيةبابنالمعروف

هريرد،:أبى،ابيهعرو،عمهر:ىوعمر،رأىأبوبكر.فيه

،بوه:عهثحدث.غيرههرياسر،بنوعمار،وعتمان

أ!لما،ااشعو!اتوغيرهما.،وإبراهيم،والحسن،عبدالله

علىوفد.كثيرةوشجاعتهقوتهوأخبار،اللونأسودورعا،

الشيعةفرقبعضوكانت،مروانبنوعبدالملك،معاوية

،بالمهديولقبوه،إمامتهوتدعي،فيهتغالىزمانهفي

ووفاتهمولدهكان.برضوىمقي!اوأنهيمتلمإنهويقولون

ابنمنهارلاالطائفإلىخرج:وقيل.بالمدينة

بالبقيع.ودفنهناكالزبير.فمات

)الحنكالنطعهماجزءينمنيتكون،الفمسقفالحئك

.المؤخرةفيالرخو()الحنكوالشجرالمقدمةفى(العظمي

أ!لوي،اأغكامعفاأمنوجزءاالحسكعظامالنطعويشمل

منطيةشهوالشجر،أما.الخاطىبالغشاءمكسووهو

النخامية.الغددمعظهاريلنسيجمكسوةالعضليالنسيج

البلوأثناء.الانفيوالتجويفالفمبينالحنكويفصل

الممرإلىالمؤديالمدخلليغلقأعلىإلىالشجريرتفع

الشجرمنتصفمنتتدلىلحمةوهنالك.الخلفيالأنفي

.اللهاةتسمى

البشريبالحنكشبيهحنكالأخرىاللمخلوقاتوليس

،الأخرىالحيواناتففى.أضمامسيحواالأخرىالثدساتإلا

ويتكون،الأ!يةوالتجاويفالف!ل!!يفص!،الفمسقفأش،الححك

)2(،المقدمةلىالعظمىالحص!!1():هماأجسا!(،)الىحزء+-ص-

المحاطي.بالغتساءمكسوانهـالحزآد.اطؤحرةليأ!صلىااحتحرا

فىالحنكوعظامالأعلىأعكاعفاءص!!!ءاصصصا1:يت!ص

اجم!!(.)1

وقد.نفسهالوقتفىللفمسقفاالجمجمةأسفلي!ضن

منتنبتأسنانوالزواحفوالبرمائياتللأسماكيكون

علىللمساعدةالحنكيستخدم،البرمائياتوفى.الحنك

أضنفس.ا

الفم.بمالمشقوقالفمسقفأيضا:انظر

هوم(.767-996أهـ-05هـ-08)حنيفةأبو

ماه،*ابن-وفتحهاالزايبضم-زوطىبنثات7!اضعمانا

خلافةفىبالكوفةولد.المذهبصاحبالمحدثأغقيها

بهاوعاشفيهاوتربى(الأموي)الخليفةمروانبنعبدالملك

البديهةسريعفطناذكياكانببغداد.وتوفيحياتهأكثر

لإخوانهمواسياكريماوالمنطقالهيئةحسنالحجةقوي

منلقيحيثالتابعينمنحنيفةأبوويعتبرمتعبدا.زاهدا

بنوسهل،أوفىأبيبنوعبدالله،مالكبنألس:الصحابة

عنهموروى-وائلةبنعامرالطفيلوأبا،الساعديسعد

الكثير.

واستمروأمانةبصدقبالتجارةيعملحنيفةأبوكان

والعادةالعرففيخبرةفاكتسبحياتهأكثرذلكفى

فكانوالمدايناتوالشراءالبيعفيأضاساوطرقأطعاملاتار

نواالحزازعليهأطلقوقد.ومرانخبرةصاحبذلكفي

الخز.فيلتجارته

أبيبنحماد،الأولأستاذهعلىحنيفةألولفقه

حماد:قالحتىسنةعشرةثمانىلازمهوقد،سليمان

أبوكان.علوممنمنهأخذعماكناية،حنيفةأباياأنزفتنى

لمفإنفبالسنةيجدلمفإنأولأاللهبكتابيعملحنيفة

وأصحابىقولإلىرجعالسنةفىولاالكتابفييجد

.العرفأوالالحشحسانأوفالقياسوإلاإجماع

لا./"،أ.-9-)*6

أئي"!--لىزلى

ءأر!لى

نم!،-/برلاإ-ث!ل!سلي

ايماعلىالمكعطام

الحكعصاام

جمولم

!!

لأكاالنطعطءالشجر

ا-تجئجؤيئزا!!

الغشاءالمحاطي

اللهاة
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النوببعدسسممسلكاللفقهبحثهفيحنيفةأبوسلك

جمعالفقهفيبحثماإذافكان،الزللعنوالبعدوالحيطة

كلفيبديالمسألةعليهموعرضبهمواجتمعأصحابه

وإنبهأخذاتفقوافإذافيها،رأيمنعندهمامنهمواحد

مافإذابالدليلرأيهمنهمواحدكلودعمتناقشوااختلفوا

بالأدلة.مدعمةالمسألةبكتابةأمررأيإلىمعهمفيهاانتهى

تمحيصها.قبلالمسألةكتابةعنينهىحنيفةأبووكان

علىاشترطحماد،أستاذهحلقةرئاسةتولىوعندما

عاممدةالحلقةفيمنهمعشرةيجلسأنوتلاميذهأصحابه

الحلقةتشكيلضمنقدوبهذاعليهمبشرطهووفوافوافقوا

وكان.الحلقةلهذهالموضوعةالضوابطبقاءمعهيماعلى

درايتهمبجانبوالمحدثونوالقراءالفقهاءالحلقةبينمن

تميزتوقد.وعاداتهمالناسوأعرافوالسنةالكتاببفقه

والمناظرةالفقهيةالمسائلبحثفيبالتعمقحنيفةأبيحلقة

العلل.وذكرالاستدلالوكثرة

هذهأنإلا،الفقهمسائلفيكثيراحنيفةأبوكتب

نأالمؤرخونذكروقدشىءمنهاإلينايصللمالكتابات

وكتاب،والتعلمالعلمكتابمنهاكثيرةكتباحنيفةلأبي

قدأنهبجانبهذاالأكبرالفقهوكتابالقدريةعلىالرد

ماسوىحديئا512بإخراجانفردحنيفةأباأنصح

روىمسندالهأنكما.الأئمةبقيةمعإخراجهفياششرك

بجمعقاموقد.الصلاةبابفىكلهاحديثا181فيه

بنمحمدالمؤيدأبوحنيفةأبوأخرجهاالتيالأحاديث

008فيفوقعتهـ(.665)تالخوارزميمحمود

سنةمصرفىالمسندهذاطبعوقدكبيرةصفحة

اهـ.326

عنهتلقواحنيفةأبيتلاميذأنالعلماءمنكثيرويرجح

كظبذلكومنبتبويبهاوقامواودونوهاوالفقهالأخبار

وإن.الحسنبنلمحمدالاثاروكتابيوسفلأبيالاثار،

هذهمحتوياتمنلثحيئابنفسهيدونلمحنيفةأبوكان

.وأخبارهفقههمنأنهاإلاالكتب

منهمدونمنعددبلغتلاميذحنيفةلأبيكانوقد

يوسفأبو:منهم،تلاميذهمناشتهرإماما،أربعينمذهبه

مشةبالكوفةولدالذيالأنصاريإبراهيمبنيعقوب

فرقدبنالحسنبنمحمدأهـ.83بهااهـوتوفي12

بالكوفةهـونشأا32سنةبواسطولدالذيالشيباني

ولدالذيقيسبنالهذيلبنزفرهـ،أ98سنةبهاوتوفى

أسبقفهوأهـ،58سنةبهاوتوفيأهـ،01سنةبالبصرة

لمالثلاثةالأصحابوهؤلاءموتا.حنيفةأبىأصحاب

زادوابل،فقطحنيفةأبوأستاذهمبهأفتىماعلىيقفوأ

قويدليلفيهالهمكانالتيالمسائلبعضفيوخالفوه

أستاذهم.دليلمنأقوىحسبوه

ومصروبغدادالكوفةفىالحنفىالمذهباشتهروقد

والصينوفارسوالهندواليمنوالجزائروتونسوالشام

الشرقيةوالتركستانوالقوقازوالأفغانوسمرقندوبخارى

والغربية.

حنيفة.أبو،الدينوري:نظرا.لديئورياحئيدلآبوأ

حنين.،إسحاقابنانظر:.إسحاقبنحئين

وأحنينغزوةكانت.عكزوة،هوازن+!حئين

بعدالهجريةالثامنةالسنةمنشوالمنالعاشرفيهوازن

علدطمحمدالرسولبقيادةالمسلمينبين،مباشرةمكةفتح

الطائف.بمنطقةوثقيفهوازنقبيلتىمنالمشركينوبين

رسولبخروجوثقيفهوازنسمعتحينأنهأسبابهاومن

بنزولهالخبرأتاهمفلما،يريدهمأنهظنوا،المدينةمنعل!الده

يأتيهم،أنقبللمواجهتهحنينبواديقواتهمحشدوا،مكة

بنمالكيقودهموكانوغيرهاغطفانمعهمواستنفروا

الجشمي.الصمةبنودريدالنصريعوف

فيإليهممكةمنخرجخبرهم!يهش!الرسولبلغعندما

النصروكانحنينبواديبهموالتقىألفا،عشراثنينحو

حلتاقىالحرلمجطالحتعةمنالرغمعلىالمسلمينحليف

عسير،امتحانبعدتجاوزوهاولكنهم،المسلمينبصفوف

غنائمالمسلمونوغنموثباتهعلي!الرسولشمجاعةبفضل

عظيمة.

حصنثقيفمعودخلعوفبنمالكانهزموعندما

فاستعصت،ليلةأربعينعدطالرسولحاصرهم،الطائف

الغنائمتقسيمتمحيث،الجعرانةإلىوعادفتركها،عليه

انتصارعندأسلمواوالذينوالطلقاءالمهاجرينعلى

فتأثرقلوبهمالمؤلفةوثقيفهوازنقبيلتىعلىالمسلمين

!أترضون)ألا:علي!الرسوللهمفقالالأنصار،بذلك

إلىتحوزونهاللهبرسولوتذهبوابالدنياالناسيذهب

ثموبكوا.رضينا"،،اللهيارسول"بلىفقالوا:؟(بيوتكم

مكةفيالمبينالنصرهذابعدالمدينةإلىعد!اللهرسولعاد

وحنين.

فياستشهدا-:الغزوةهذهنتائجأبرزمنوكان

يومواستشهد،المسلمينمنرجلا21الطائفحصار

الطائفحصارفىمنهمعددوجرح،منهمأربعةحنين

حنينأسرىوبلغالمشركينمنرجلا72وقتل.حنينويوم

والذرية،النساءمنآلافستةوثقيفهوازنقبيلتيمن

وأربعة،الفضةمنأوقيةآلافأربعةالاموالوبلغت

لحق2-،شاةألفأربعينمنوأكثرالإبلمنألفاوعشرين

فأسلم،بمكةأوبالجعرانةعد!طبالرسولعوفبنمالك
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وتحركاتهالجسمموقفعنالمعلوماتتوفرالحواسمنأسلممنعلىط!سرالرسولفاستعمله،إسلامهوحسن

وحاجاته.ثقيفزعماءبعضمال3-ثقيفا،بهميقاتلفكان،قومه

خارجيةحواسقسمينإلىالحواسالعلماءويقسمبالرسولفلحق،الثقفيمسعودبنعروةمنهم،للإسلام

عنالمعلوماتالخار!الحواستتلقى.داخليةوحواس!أىلن،ا!ممرةأ!اءرهـدا!دررةإلىطريقهفيوهوضلإورو

السمع،وتشمل.الجسمخارجالأشياءأي،الخارجيةالبيئةمعودفن،فقتلوه،قومهفىالإسلامإلىداعياوعاد،إسلامه

كذللثوتشمل.واللمسوالتذوقوالشموالبصرجاء4-وصيتهح!سبالطائفحصارفىالمسلمينشهداء

خليةخلالمنالكائنبهيشعرالذيبالحرارةالإحساسمنع!يسطالرسولعودةبعدإسلامهوأعلنثقيفمنوفد

الداخليةالحواسوتتلقىالجلد.فىخاصةمستقبلةقرآنيةآياتنزلت5-،الهجريالتاسعالعامفيتبوكغزوة

تحدثالتيالتغيراتعنأي؟الداخليةالبيئةعنالمعلوماتتذكيرموضوعاتها!تمنكان،حنينغزوةموضوعحول

والأنسجة.الأعضاءفي6-.سورة،الأنفالانظر:.بالكثرةالاغترأربعاقبةالمسلمين

الخارجيةالحواسبعضتشعر.الخارجيةالحواسمنكثيرونأخلاطالجي!فيكانفقددرسا،حنينكانت

بالأشياءتشعروأخرىالجسمعنبعيداتحدثالتىبالأشياءعنيقاتلونلاوهؤلاء،قلوبهموالمؤلفةوالأعرابالمشركين

فىالموجودةبالأشياءنشعر.مباشرةبالجسمتح!كالتى.عصبيةأولمغنميقاتلونوإنما،وإخلاصعقيدة

بالنظرالخاصةحوا!خلالمنالبعي!ةالخارجيةاور!!.محم!:أفيانظر

الالتقاطحواسالحواسهذهوتسمى،والحرارةوالسمع.مي

وهذاتست!.لكلطفيفلتنبيهتحتاجرهيادمدي،.حواتمةنايفانظر:.يصظ،صالمه

الطاقدامقاإف!!المممئتقبلبرلذاالحشيحدلمستروبفمداليعن.المسيحرسلانظر:.الحواري

ضئيلاالعادةفىيكونالإحساسمتلقيإلىتصلالتيذاتالمحدوقاتمنالعديدبهاشعرفوساشلالحواس

جدا.منالعديدويظنبيئتها.فىمايدورعلىالمتعددةالخلايا

بالجسمالاحتكاكتحتموالشمواللمسالذوقوحواسوالبصرالسمعفقط،حواسخمسللإنسانأنالناس

حدإلىلتنبيهوتحتاجالحأرجي.الاحتكاكحواسوتسمىمناخصىأنواعتوجدولكش.واللمسوالتذوقوال!ثم

التيوتلكالجسمعنبعيداتحدبالتيالأشياءعنتخبرناخارجةحواس:رئيسيينقسمينإلىحواسناتنقسمالخارجيةحواسنا

حسمنا.داخلوالاعضاءالحلايافيتحدتالتيالتعيراتصبمعدوماتتزودناداخليةوحواس.سهتحنكوالداخلية

مستقب!سجزءى--3.عص!التمميةبمالثمالحارجةالحوالر

!3-77بر*لأ*ل!.!/؟خ136المطرفيالمتمثلةالخارجيةالحواس

لملمخ!كاكأ-*يراورفتخبرنارالنظروالحرارة،السمع

،!ا!شىج!3!!ير؟ء،

السمعب.الجسمحارحلحدثعما

الادىالمتمثلةالخارحمةرالحواس دح

مح!اد!ضد-"كئ!!المساا!ةالحلماالتدوقتخمرلاوالمتممواللمص،الذوق

ادرالل!س.بالحسمتتصلالتيالأشياءص *ر!؟ىتر

مره00.2"العصبلهايهكر!الحلددياطستقملاترالحرارةاليسارعلىالرسمويوضجح

لمسى.مستقبلىمنالعصبيقودسس"

ومستقبلاتهاالخارجيةالحواس.ا!اسهدهمسمبلا!مولع

العص!نهايةعصلمةألافإلىاعما!-؟".

كم.--ادمى+إلجهاورعصديهاليا!الداحليهالحواس

-7الإتماراتترسلالداخليةالحواس

--ءث!.الحسمداخلالتعييراتعنللدماع

-!-س*ء/صص*!عء!سعالتمعورعلىالحواسوتسيطر

جحعسس*/--!-بز!!؟-برءص?ص،اعطمقابر،لملأوا،لحوعاو،لتبلا

!ههـي!*ر-!*جمي-س-*رر.الاعصابفىللتوترتسحيصكما

عضليتوترممممتقبلأعصاب?صاليسارعلىالرسمويوضح
ترتبط،مرة.0006مكبرةمستق!لاتعضليةاليا!فيالتوترتحسالتي،المستقبلات

العضلية.،لأليمافالعفليللتوترالداخيةالحواسمشقلات.العضليةالألياف
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منالجزيئاتآلافتتوافرأنيجبفمثلا.لتستجيبما

الجلدويحتاجطعمها.تذوقمننتمكنحتىمامادة

هذهأنوبماما.بشىءنحسحتىنسبياقويلضغط

الاحتكاكفحواس،المستقبلاتفيتحدثالمنبهات

الحساسية.منعاليةلدرجةلاتحتاجالخارجي

بالتغيراتالداخليةالحواستشعر.الداخليةالحواس

تلكعنالإشسارأتوترسلالجعسمداخلتحدثالتي

للمنبهاتالداخليةالحواسوتستجيبللدماغالتغيرات

والجهازالدوريالجهازمنكلفيوالفيزيائيةالكيميائية

والجهازالتنفسىوالجهازالإخراجيوالجهازالهضمي

بالجوعالشعورفيالحواسهذهوتسهم.المركزيالعصبى

لموقعكذلكتستجيبكما،والعطشوالألموالتعب

وتمساعد.الأعصابفيوالتوتر،والمفاصلالرأسوحركة

الكيميائيةالبيئةعلىالحفاظفىالداخليةالحواس

بينالعلاقةحولبالمعلوماتتمدناكذلكوهى.والفيزيائية

الخارجي.والعالمالجسم

الحساسيةعاليةالداخليةالحوالرتكونأنويمكن

عادةالموجودةالكيميائيةالموادمقدارفيالطفيفةللتغيرات

لأنمهمةالحساسيةمنالعاليةالدرجةوهذه.الجسمفى

ثابتةداخليةبيئةعلىتحافظأنيجبالداخليةالمستقبلات

تستجيبالتيالمستقبلاتوتسمى.الحياةتستمرحتى

الكيميائيةالمستقبلاتالجسمفىالكيميائيةللتغيرات

الداخلية.

التىالبيئيةللمنبهاتالحيواناتبعضوتستجيب

المنبهاتهذهوتشملالتقاطها.البشريةالحواسلاتستطع

والتياراتالأرضجاذبيةوحقلالبنفسجيفوقالضوء

الماء.فيالدقيقةالكهربائية

الأشياءتحديدالعلماءيستطيع،للحواسوبدراستهم

كما،البيئةفىالحيواناتمنالختلفةالأنواعتهمالتي

بعينهامجموعاتتطورفيهايحدثالتيالبيئاتيدرسون

.الحيواناتمن

راكللإدا

لأذدا

لملأا

نصلأا

لعصبيازلجهاا

لجوعا

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الشمحاسة

اللمسحاسة

العضليالحس

الحشرة

الحيوان

الدماغ

قولذا

لعطهشا

لعينا

لموما

آخرطرفاموجها،طرفيحررهكتايأمراووالة

والطرف.ثالثطرفإلىالمالمنمحددمببئلدفع

مصرفا.أو،شركةأوشحخصايكونقدهنا،المقصود

التيالتجاريةالمعاملاتتمويلفيالحوألاتوتستخدم

ويمكن.مختلفينمكانينفيوالمشتريالبائعفيهايكون

حررالشخصالذيإلىالدفعيتمبحيث،الحوالةتحرير

الحوالة.

ادفعأو،الاطلاععندادفعبصيغةالحوالةتحرروقد

معاملةتعاملالحوالةفإن،الحالاتهذهوفي.الطلبعند

استلامفوربالدفعيقومأنالدافعالطرفوعلى،الشيك

الطرففإن،بزمنالمقيدةالحوالاتحالةفيأما.الحوالة

فترةغضونفىالدفعيتمأنعلى،الحوالةيستلمالدافع

.محددةزمنية

الحوالاتأنغيرالكمبيالةوظيفةالحوالةوتؤدي

الختلفةالأطرافبينالأموالتحويلفيعادةتستخدم

فىالكمبيالاتتستخدمبينما،الوأحدةالدولةداخل

علىالمسحوبةالحوالةوتسمى.الخارجإلىالمالتحويل

بينما،المشتريعنالشيكاتتصدر.بالشيكالمصرف

السلعبائعوويستخدم.البائععنالتجاريةالحوالاتتصدر

الائتمانيةالخاطرلتفاديوذلكغالبا،الحوالاتوالخدمات

المفتوحة.الدفتريةللحسابات

.للتداولالفابلةالأوراق،الكمبيالةأيضا:انظر

المالمنمبدغبدفعتوصىوثيقةاليردددةالحواول

منالبريديةالحوالةبشراءالمشترييقوم.معينشخصإلى

لإثباتالحوالةكعبيسمىبماويحتفظالبريد،مكتب

يقبفأنشخصلأييمكنولاشرائها.وتاريخقيمتها

حالةوفيعليها.اسمهالمدونالشخصإلاالحوالةقيمة

الحوالةكعبإرسالللمشترييمكن،البريديةالحوالةضياع

عنها.بديلعلىللحصولالبريدمكتبإلى

إلىالمالإرسالفيمأمونةطريقةالبريديةالحوالةوتوفر

طريقةوهيسرقتها.أوبفقدانهاالمجازفةدوناخر،شخص

حسابالشخصينمنأيلدىيكنلمإذا،ملائمة

شيك.قبضأوتحريريمكنهلاوبذا،مصرفي

وأالبريد،مكتبفيالبريديةالحوالاتصرفويمكن

الأوراقانظر:.للتداولقابلةأوراقاليعستوهي.المصرف

.للتداولالقابلة

منقليلاأنحفوهو.جارخأورويطائرالئحل!حوام

الطولفيمتشابهولكنهبالمنطقةالأخرىالحوأمةالصقور

أصغرورأسه،وأضيقأطولوأجنحتهسم(ه8-05)من

اللونريشهلونعلىويغلب.الحمامشكلإلىوأقرب

السفلي.الجانبفيلوناوأفتح،والبنىالغامقالرمادي

الصقورمنالأرضعلىأطولوقتاالنحلحواميمضي

الرأسممدودويجريبسهولةيسيروهو.الأخرىالحوامة
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التيالأعشاشيستعملوقدالعاباتفيعشه!شيالنحلحوام

.الأخرىالحوامةوالصقورالغربانهجرتها

اسدبابيراأعشاشيىعلىيغيرأنعادتهومن.الجسمأفقى

اضحلاحوأمويمضى.والصغارباليرقاتليتغذىوالنحل

الأدنى.والشرقأفريقياشمالىفىالشتاء

المضغوطالهواءمنطبقةعلىتسيرمركبةالحواط

ويستخدم.بحراأوبرا،الأسطحأنواعمننوعأيفوق

أحتكاكأيتقريباتمنعمرئيةغيركوسادةالمضغوطالهواء

النوعهذاولمامكان.عليهتسيرالذيوالسطحالمركبةبين

ذاتالعرباتاسمكذلكعليهايطلقالتىالمركباتمن

ويمكن.والبضائعوالعربات،الركابنقلالهوائيةالوسادة

فىأك!03تبلغكبيرةبسرعةتسيرأنالحواماتلبعض

الساعة.

أكثرأوواحدةمروحةللحوامة.الحوامةتعملكيف

بشدةالهواءالمراوحتدفع.المركبةداخ!إلىالهوأءتمتص

العربةبينهوائيةوسادةبذلكصانعة،المركبةأسفلإلى

الاتأيضاالحواماتوتسمى.عليهتسيرالذيوالسطح

لحصرالأرضسطحتستخدملأنهاالأرفميالتأثير

الهواء.

لغالبيةالسفلىالحافةبالمطاطمكسومرنغطاءيحيط

إليهتدفعهالذيبالهواءالغطاءهذاويمتلئ.الحوامات

فوقالسفرعلىقادرةالعربةيجعلكا،بشدةالمراوح

الحواماتولبعض.والأمواجالصخورمثلالوعرةالعوائق

علىصلبهيكلويمتد.فقطوالمؤخرةالمقدمةفىأغطية

العرباتهذهمثلوتسمى،الحواماتبعضجانبىطول

فقط.الماءفيوتستعملالسطحيالتأثيرسفن

خفيفةالديزلمحركاتأوالغازيةالتوربيناتوتمد

العربةالدواسرتدفعثم،المطلوبةبالقدرةالمراوحالوزن

تسمىصغيرةبأبوأبمزودةالمركباتوغالبية.للأمام

وهذه.للتوجيهدواسرأودفاتوكذلكالنفثفتحات

وأالخلفأوالأمامإلىالتحركعلىقادرةالعربةتجعلكلها

.الدورانأوالتأرجحعلىقادرةتجعلهاأو،الجانبين

الهوائيةالوسادةاسس!علىالتعرفتم.تاريخيةنبذة

تتوفرلمولكن،الميلاديعشراضاسعاأ!ردامنتصصمنذ

القرنأوائلإلاعملينموذجلبناءاللازمةاضكنوأصوحياا

وعرضتمحدود،عددبناءتمحيث،الميلاديالعشري!

منتصفوفي.أم619عامفيإحداهاالنمساويةالبحرية

مخترعوهوكوكريلكريستوفرأدخلالخمسينيات

بدايةوفى.الأساسىالتصميمعلىتحسينا،إنجليزي

والاتحادواليابانالعظمىبريطانياوضعتالستينيات

وأقطارالأمريكيةالمتحدةوالولاياتالسابقالسوفييتى

مختلفة.فتراتفىالاختبارموضعالحوامماتأخرى

بحريةبدأتالعشرينالقرنمناسستيمياتاأواخروفى

حربفيالحواماتأستخدامفىوجيشهاالمتحدةالولايات

مأ689عاموفىالإنقاذ.ومهماتبالدورياتللقيامفيتنام

الركابلنقلالحواماتيستخدمونيطانيونإابدأ

البوارجتطويربدأوقد.الإنجليزيالقنالعبروالعربات

أخرىعربةتدفعهاأوتسحبهاالتىالمركباتأي،الحوامة

الباحثوناكتشفام729عاموفي.الستينياتفى

وإزاحةتكسيرفياستخدامهايمكنالحواماتأنالكنديون

السوفييتىالاتحادبدأوقد.المائيةالطرقيغكلالذيالجليد

وبحلول،الستينياتمنتصففىالحواماتاستخدامالسابق

لهذأالمستخدمةالدولأكبرأصبحتالثمانينياتمنتصف

دمانتاجالصناعيقومواليوم.العالمفيالمركباتمنأضوعا

.والقوةوالسرعةالحجمفىتختلفالتيأضماذجامنعدد

غالبيةولكن،كثيرةأعمالسانجازالحديثةالحواماتوتقوم

حربية.مهامفيتستخدمالمركباتهذه

جينالفرنسىالمهندساخترعالخمسينياتأواخروفى

قطارأوالمسارذاتالحوامةسمىخاصاقطارابيرتن

إلىويحتاجالبرفيإلاالقطارهذايجريولاالهواء.

ولكنه،المساراتهذهفعلالايلامسوهو.مسارات

فيالقطارالهواءمنوسسادةوتحفظكمرشسد.يستخدمها

كهربمائيبمحركمزودوالقطار.المساراتنوقأعلىوضع

المحركانظر:.العربةأسفلكهربائيةمغانطيشملخطي

طريقعنالمحركةبالقدرةالقطارويزود.الخطيالكهربائي

يمكنكما.الكهربائيةوالمغانطالمساربينمغنطيسيةقوى

.نفاثمحركبوساطةألمحركةبالقدرةأيضاالقطاريزودأن

ذاتالحوامةالمغنطيسيالقطارتسمىعربةوتشبه

القوةعلىيعتمدالمغنطجسيالقطارولكنالمسار،

عنعوضاالموجهوالمسارالعربةبنالموجودةالمغنطيسية

وضعفيالعربةسيرعلىيبقيلكيالمضغوطالهواءوسادة

الموجه.المسارمنأعلى



الأ!ب،الىعمنالحوتهذا.عامعنلاتقلمدةببعضهمامرتبطهينيظلانوصغيرها،الحوتأنثى

.مباشرةالماءسطحتحتتبح

لحوتا

حدإدىالسمكةيشبهضخمبحريحيوأنالحوت

إلىتنتمىلأنهاأسماكا،ليستالحيتانولكنكبير.

البحري!.بالثديياتتعرفالتيالحيواناتمجموعة

وتتنفسالحار،الدمذواتمنبمالثديياتبقيةمثلوالحيتان

بالإضافةهذاصغارها.وترضعوتلد،برئاتها،الجويالهواء

ذكاء.الحيواناتأكثرمنيجعلهابدماغتمتازأنهاإلى

يعدالذيالأزرقالعنبرفمنها،عديدةالحيتانأنواع

طولهيصلحيث،الأرضظهرعلىيعيمشحيوانأضخم

.متريطن002منأكثرإلىووزنهم03إلىأحيانا

الدلفينمثلبكثير،ذلكمنأصغرالحيتانمنأنواعوهناك

طولهيبلغالذيالنرولوحوت)البيلوجا(الضخمالأبيض

.م3-5بينما

السصتشبهوالحيتان

وجوه!فيعنهتختلف

ء)رأسيةالسمكفي

أففالذيليةفالزعانف

الأ!تمتصالتىالخياشيم

أنجويجب،رئاتفلها

أنمفأحد،طويلةلفترات

التنفسعنالتوقفيمكنه

لابقيةمثلوالحيتان

يبببينما،الأمتدرهالذي

واط.الفقسبعدالصغار

ثبارعلىتحافظأنهاأي



الحوت057

تقريباكلهالسمكأما.المحيطةالبيئةحرارةدرجةتغيرت

تتغيرالجسمحرارةدرجةأنأيالبارد،الدمذواتفمن

السمك.فيهيعي!الذيالماءحرارةدرجةبتغير

بعضالعصور،مرعلىتدريجيا،الحيتانفقدتلقد

أجساميغطىالذيفالشعر.الثدييةالحيواناتخصائص

منقلي!!إلامنهيوجدلا،المثالسبيلعلىالثديياتمعظم

الثديياتومع!م.الحيتانرؤوسعلىالخشنةالشعيرات

إنما،خلفيةأرجللهفليست،الحوتأماأردغ،علىتمشى

دقيقتين،وركبتينعظمتينهيئةعلىلهماأثرفقطيوجد

إلىتحولتافقد،الأماميتينالرجلينإلىبالإضافةهذا

.التوازنوحفظالتوجهعلىالحوتتساعدانزعنفتين

التاريخ.قبلماعصورمنذالحيتانبصيدالناساشتغل

واستغلاللحومهالتناوليتمالحيتانصيدكانفقديما

مازالواليوم.الطعاموطهيللإنارةوقودفيزيوتها

أ!ادئاالمحيطجزرمنالعديدقاطنووكذلكاليابانيون

.الحيتانلحوميأكلون،الشماليةالقطبيةالمناطقوسكان

فىجسدهمنأخرىوأجزاءالحوتزيتويستخدم

التجميلمستحضرات:مثل،المركباتمنالعديدصناعة

.والصابونوالأدويةوالصمغوالأسمدة

أعداداالصيدأساطيلقتلت،العشرينالقرنخلالفى

بعضانقراضإلىيؤديقدالذيالأمر،الحيتانمنكبيرة

الحيتانلصيدالدوليةالهيئةحددتاسمببولهذأأنواعها،

حظرتكماعام،كلصيدهايمكنالتىالحيتانأعداد

تماما.الحيتانأنواعبعضصيد

تعرفالثديياتم!مجموعةإلىالحيتانتنتمى

نوعا75علىالعلماءتعرفوقد)الحيتانيات(.بالحوتيات

الختلفةالأنواعتقسيمأمكن.الحيتانهذهمنالأقلعلى

حيتانالأولىتشمل،رئيسيتينمجموعتينإلىالحيتانمن

ذواثالحيتانالثانيةوتشمل،الأسنانعديمةالبالين

منالرئيسيةالأنواعالمقالةهذهفينناق!وسو!ت.الأسنان

أجسامبوصفسنقومكما،مجموعةكلفىالحيتان

بسردسنقومالنهايةوفىمعيشتها.وطرقالختلفةالحيتان

ينتظرها.الذيوالمستقبلالحيتانصيدتاريخ

البالينحيتانأنواع

ماأطوالهاتتراوحالبالينحيتانمنأنواععشرةتوجد

ولكن،أسنانلهاليعستالحيتانوهذه.م3و.2بين

التىالصفابالرقيقةمنمئاتعلىتحتويأفواهها

الصفائحهذهالماء،منطعامهاتصفيةفيتستخدمها

التينفسهاالمادةمنوهي،الحوتعظامأوبالبالينتسمى

الفكمنالبالينوتتدلى.الإنسانفيالأظافرمنهاتتكون

الصفاللهذهالداخليةالناحيةأما،للحوتالعلوي

تتدلىرقيقةصماثحم!يتكورالبالين

ا!اينلحيتا!العلويالمكس

التيالمادةنصرسالماليرويتكود

الإنساد.أطافرممهاتتكولى

السمليالفكليتمموالوتديةالأسنان

الأسناددواتالحيتادلحمئسلالات

فىألسادلهاالسلالاتسعضتقريا.

أيصا.العلويالمك

.الطعامبترشيحتقومالفرشاةتشبهأليافعلىفتحتوي

منالصغيرةبالكائناتأساساالبالينحيتانوتتغذى

بالعوالقيعرفماتكونوالتيالبحريةوالنباتاتالحيوانات

المائية.

إلىتقسيمهاأمكنالبالينحيتانمنأنواععشرةهناك

الرمادية،الحيتان،الصحيحةالحيتان:مجموعاتثلاث

الرركول.جتان

صلبسميكبجسمتمتازوهي.الصحيحةالحيتان

منالئوعهذافيالرأسويبلغ.الضخامةفىغايةورأس

الصحيحةالحيتانوتسبح.الجسمطولثلثنحوالحيتان

نحوسرعتهامتوسطيبلغحيثشديد،ببطءالماءفى

الساعة.فىكم84.

المناسبةالحيتانكانتلأنهابمالاسمبهذاسميتوقد

علىتحتويوأجسامهاببطء،تسبحإنهاحيثللصيد،

الحيتانهذهتتغذى.والزيوتالبالينمنكبيرةكميات

فينسابسباحتها،أثناءأفواههاتفتححيث،المائيةبالعوالق

المكونةالكائناتحجزيتمحيث،البالينعظمخلالالماء

الصفالمنمئاتعلىيحتويلمهولكىأيساددهليسالبالينحوت

الماء.منطعامهتصفيةفيالحوتيستحدمهابالبالين،تعر!الرقيقة

المجموعةأماالرئيسيتير،الحيتانمحموعتيإحدىالباليرحيتالىوتعد

.الأسنانذواتالحيتان!تمتمملالأخرى



571الحوت

الحيتانمنأنواعثلاثةوهناك.داخلهالمائيةللعوالق

الحيتان2-الرأسمقوسةالحيتان-ا:الصحيحة

القزمية.الصحيحةالحيتان3-السوداءالصحيحة

جرينلاند.حيتانأيضاوتسمى.الرأسمقوسةالحيتان

أنواعجميعفىنطرهمنأطوللديهاالبالينعظمبأنوتتميز

الضخمالبالينيناسبالتقوسشديدفمولها،البالينحيتان

ذواتأوالحدباءوالحيتانأمتار.أربعةإلىطولهيصلقدالذي

علىبيضاءكبيرةبقعوبهااللونسوداءالمقوسةالرؤوس

إلىالحيتانهذهطوليصل.السفليالفكقمةوعلىالذيل

الشمالى.القطبيالمحيطفىفقطوتعيشام8

الحيتانأيضاتسمىالسوداء.الصحيحةالحيتان

أقلوالرأس!أقصربهاالبالينعظمبأنتتميزالصحيحة

الحيتانهذهولون،الرأسالمقوسةالحيتانمعبالمقارنةتقوسا

تعيش.البطنعلىبيضاءمناطقبوجودبعضهايمتازأسود.

النموفيوتستمر،المحيطاتجميعفيالصحيحةالحيتان

نتوءبوجودالحيتانهذهوتتميزطولأ.ام8إلىتصلحتى

الخطم.علىقلنسوةيسمى"كالو"لمعظمىغير

البالين،حيتانأصغروهذهالقزمحة.الصحيحةالحيتان

الصحيحةالحيتانوتعيش.مترينطولهايتجاوزلاحيث

.الإنسانيراهاماونادراالامشواءخطجنوبىالقزمية

،الهادئالمحيطشماليفيتعيشالرممادية.الحيتان

اللونسوداءأحياناتكونأنهاإلاتسميتها،منالرغموعلى

بيضاءبقععلىالجلديحتوي.داكنرماديلونذاتأو

الخل!الظهرعلىوتوجدبرنقيل،تسمىصدفيةأو

يصلوقد.الصغيرةالبروزاتمنسلسلةالرماديةللحيتان

الرماديةالحيتانوتتغذى.ام5إلىالحيتانهذهطول

للمحيط،الرملىالقاعفىتعي!قالتيالصغيرةبالحيوانات

غربلتهفيالبالينعظمتستخدمثم،الرملتتناولحيث

بالعوالقأيضاوتتغذى.حيواناتمنيحتويهماوالتهام

سمكاأكثرالحيتانهذهوفكوكالصغير.والسمكالمائية

البالين.حيتانأنواعبقيةفكوكمنوأقصر

أخاديدذاتبالينية،حيتانوهى.الرركولحيتان

عددهايتراوحقدالأخاديدهذهوالصدر.الحلقعلىطويلة

سم.هو5.2بينماوعمقهاأخدود،01او..بين

حدلأقصىفمهفتحمنالرركولالأخاديدهذهتمكن

يغلقوعندهاوالماء.الطعاممنكبيرةكمياتلابتلاع

البالين،عظمخلالللخارجالماءلسانهفيدفعفمهالحوت

الحوتيقومحيث،البالينداخلالطعامحجزيتموبذلك

بوجودالرركولحيتانجميعوتتميز.بابتلاعهبعدئذ

الزعانفذاتتسمىفإنهاولذلك،ظهريةزعنفة

ويمكنهاانسيابيشكلذاتالحيتانهذهومعظم،الظهرية

آخر.نوعأيمنأسرعالعوم

حيتان-أ:هيأنواعستةإلىالرركولحيتانوتنقسم

-4الزعنفيةالحيتان3-برايدحيتان2-الزرقاءالعنبر

.السايحيتان6-المنكيحيتان5-الحدباءالحيتان

تعيشحيواناتأضخمتعدالزرقاء.العنبرحيتان

طولهايصلحيث،الإطلاقعلىالأرضوجهعلى

،متريطن002منأكثرإلىووزنهام03إلىأحيانا

نموبعضهافىيوجدقدولكن.معتمأزرقولونها

تسمىاللونكبريتيةأوصفراويةدقيقةلكائنات

أحياناتسمىالحيتانهذهفإن،الأسبابولهذهالدياتوم،

العنبرحيتانوتعيم!،الكبريتيةالبطونذواتالحيتان

ضمنتصنيفهاتموقد،المحيطاتجميعفيالزرقاء

الحيواناتهذهوتتغذى،بالانقراضالمهددةالأنواع

جزءوهىكريلتسمىالروبيانتشبهصغيرةبحيوانات

المائية.العوالقمن

وشبهالاستوائيةالبحارفىفقطتعيشبرايد.حيتان

وقد،أبيضوبطنمزرقرماديبلونوممتاز،الاستوائية

تتغذى،الرركولبقيةعكسوعلى.ام4إلىطولهايصل

حيوانوهووالحبارالصغيربالسمكأساسابرايدحيتان

الأخطوط.يشبهصغير

إلىويميلأعلىمنأسودلونها.الزعنفيةالحيتان

كلونالفممقدمةفىالبالينعظمولون،أسفلمنالبياض

الفكولون.مزرقرماديفلونهالفمخلففيأما،الكريمة

تعيشالأيسر.فيوأسودالأيمنالجانبفىأبيضالأسفل

إلىطولهاويصلجميعهاالمحيطاتفىالزعنفيةالحيتان

خطجنوبيتعيشالتىالزعنفيةالحيتانتتغذى.م24

الكرةنصففىتعيشالتىتلكأمابالكريل،الاستواء

الصغيرةوالأنواعوالرنجةالأنشوفةفتأكل،الشمالي

السمك.منالأخرى

وأجسامهاام،5علىطولهايزيدلاالحدباء.الحلتان

الحوتيميزماوأهم.الرركولبقيةمعبالمقارنةضخمة

إلىطولهايصلقدالتىالطويلةالاماميةزعانفهالأحدب

منأماأسود،أعلىمنالجسمولون.الجسمطولثلث

وأنتوءاتوالأطرافالرأسويغطي،اللونأبيضفهوأسفل

إلا،الحيتانهذهتحملهالذيالاسممنالرغموعلىعقد.

.ظهرهعلى!شاملهليسالأحدبالحوتأن

تسبحوأحياناالمحيطاتكافةفيالحدباءالحيتانتعيش

أساسا،بالكريلالحيتانهذهوتتغذى.الشواطئمنقريبا

الحدباءالحيتانأنالمعروفومنالصغير.بالسمكوكذلك

منالتقاطهايمكنمعقدةأصواتبإصدأربعضهامعتتصل

سلسلةمنتتألفالأنغامهذه.كما07علىتزيدمسافة

الإيزمنخليطهيئةعلىترجمتهاأمكنالأصواتمن

والزئير.والشخيروالزقزقةوالأووز



الحوت572

.الأسماندواتوالحيتادالبالينلحيتانالرئيسيةالأنواعبعضتوصحالمقابلةوالصفحةالصفحةهدهفىالأشكالالحيتانأنواعبعض

مامنهايوجدفلاالأسنار،ذواتالحيتادأما.الحجمفىجداالكميرةالحيتانأنواعكلتقريباتشملالبال!تحيتان



573لحوتا

الحيتانمنالختلفةالأنواعأنإلىبالإضافةالعنبر.حوتسوىالحجمفيالبالنبحيتانمقارنتهيمكن

الشكل.فىأوالحجمفيسواءكبيرةاختلافاتبينهافيماتختلم!-البالين

حيتادمنالعكسعلى-الأسنانواتذ

(لمرلمشد-ظوثا

كر،؟88إلىطولهيمب!



الحوت574

لاحيث،الرركولحيتانأصغروهيالمنكي.حيدان

مزرقرماديالحيتانهذهولونأمتار.تسعةطولهايتجاوز

كافةفيالمنكيحيتانتعيش.أسف!!منوأبيض!،أعلىمن

الكرةنصففىتعيشالتىالمنكىحيتانوتتغذىالبحار.

الشمالي،الكرةنصففىتعيشالتيأمابالكريل،الجنوبي

بالسمك.أساسافتتغذى

غيركبير،حدإلىالزعنفيةالحيتانتشبه.السايحيتان

يصلىقدالحيتانهذهالجانب!ت،منأسودالسفلىالفكأن

هـاحضهاجميعها،ألمحيطاتفىوتعيع!،أم7إلىطولها

أت!أ!واوابالكري!وتتغذىأنتاركتي!صا،حولشيوعاأكثر

.الأخرىالمائية

الأسنانذواتالحيتانأنواع

نوعا،65نحوالأسنانذواتالحيتانأنواععدديبلغ

حيثمنكبيرا،تفاوتابينهافيماالانواعهذهوتتفاوت

اسممك،يأكلفبعضها.الأسنانعددوفيوالشكلالحجم

أ!لماءاقاموقدوالحبار.الصبيديأكلالاخروالبعض

محموعات:خمسإلىالأسسانذواتالحيتانبتقسيم

الأبيضاالدأغ!ت3-المنقاريةالحيتان2-العنبرحيتان-أ

أسدأغ!!ا5-اجحراوحنزيرالدأغ!ت-4والنرولالضخم

وخمزيراسدافيتايعدونلاالناسمنكثيراأنورغم.النهري

ضمنيدرجونهماالعلماءأنإلا،الحيتانمنالبحر

هذهمعتماثلهمابسببالأسنانذواتالحيتانمجموعة

الرئيسية.الجسمخمسائصفيالمجموعة

أضخموتعد.كاشالوتأيضاوتسمىالعنبر.حيتان

إلىطولهايصلحيث،منازعدونالأسنانذواتالحيتان

إلىالمزرقالرماديمنالحيتانهذهلونويتدرج،أم8

يبلغالشكلمربعضخمبرأسالعنبرحيتانوتمتازالأسود.

الفريسةاقتاصديلقطأسنانهاتستعملالأسنانذواتالحيتان

.واحدةكتلةالأسنالىذواتحمئالحيتادفغداءلمضغها،وليس

ورفيع،طويلالسفليوالفك،الجسمطولثلثنحوطوله

سنا03و16بينماشراوحالوتديةالأسنانمنعددوبه

أسنانعلىيحتويفلاالعلويالفكأما،جانبكلفي

.ظاهرة

المناطقمياهفيتقريباالعنبرحيتانكلتعيش

تقضىالذكورمنقليلأأنغير.والمعتدلةالاستوأئية

فيالحيتانهذهوتغوص.القطبيةأجحارافىالصيف

الصبيدمنأساشايتكونالذيغذائهاعنبحثاا!لأعماق

.والقرش،البركودةمثلالسمكبعضاإالإضافةباوالحئار

لالكنهالعنبرحوتفصيلةإلىأغزمىاأحنبراحوتوينتمى

م.7.3علىطوأ،فىيزيد

الفكيحملالمنقار.يشبهأنفولها.المنقاريةالحيتان

فيأسنانتوجدولا،الأسنانمنزوجينأوزوجاالأسفل

إلىالمنقاريةالحيتانأنواعبعضطولويصل.العلويالفك

.ام2إلىألاخربعضهاطوليصلبينماأمتار،خمسة

أساساوتتغذىالمحيطاتكافةفيالمنقاريةالحيتانتعيش

والسمك.بالحبار

ويتراوح.والنرولالف!خمالأيضالدلفينحيتان

ومعظم،النروليعيشأمتار.وخمسةثلاثةب!!ماطوأ!ا

الشمالية.القطبيةالمنطقةفيالضحمالأبيضالدلف!تحيتان

أماكنفيوجدتالضخمالأبيضالدلفينبعضولكن

والحبار.بالسمكغالئاالحيتانهذهوتتغذىجنوبا.بعيدة

أبيض،النمومكتملةالضخمالأبيضالدلفينحيتانولون

عددويتراوحالبيفماء،الحيتانتسمىماغالبافإنهالذا،

أعلى،منرماديفهوالنرولأما.4و.32بينماأسنانها

جميعفيقاتمةبقعموجودأسفلمنالبياضإلىويميل

منواحدزوحعلىالنرولفماويحتوي.الجسمأنحاء

الفكفىمدفونةالأسنانتظلالإناثوفى،الأسنان

إلىاليسرىالسنفتتحولالذكور،أغلبفىأما.العلوي

.م72.إلىطولهيصلفيحلزولاب

.المحيطاتكافةفيتعيشالبحر.وخنازيرالدلافين

أم8،و21.بينماالبحرخنازيرحيتانمعظمطولشراوح

فيتراوحالدلفينأما،الحوتياتأصغرمنتعدفإنهاثمومن

أمتار.وتسعةمترينبينطوله

أضخممنالطارةوالحيتانالقاتلةالحيتانتعد

البحر.وخنزيرالدلفينعنالمعلوماتمنولمزيد،الدلافين

.النهريالدلفينبمالقاتلالحوت،الدلفينانظر:

هذايعيشلا،الحوتياتبقيةبعكس.النهريةالدلافين

الأنهارمياهفييعيمقولكنهالبحار،فيالدلافينمنالنوع

الجانجونهرالجنوبيةأمريكافيالامازوننهرمثل،العكرة

بمنقارويتميزم،5.2نحوالدلفينطولويبيئالهند،في

ضعيف.وبصر،طويل
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الزعنفيالحوتأتتىجسم

الحيتاناجسام

الحيتانفىالجسمخصائصمنكثيرعلىبناءيرجح

خاصةالحوافر،ذواتبالثدساتالصلةوثيقةحيواناتأنها

أحافيرأقدموتدل.والغزلانالأبقارمثلالحافر،المشقوقة

مليون45نحومنذعاشتأنهاعلىاكتشفتالتيالحيتان

نأيعتقدونالعلماءفإن،ذلكمنالرغموعلى.سنة

سنة.مليون07منأكثرمنذوجدتالحيتان

،الأخرىالثدساتالجسمخصائصفيالحيتانوتشبه

فيالمعيشةتناسبالتيالخصائصمنبكثيرتتمتعولكنها

.كبيرةأحجاماأكسبتهاالماءفيمعيشتهاأنكماالماء،

نأيمكنالذيالحجمإلىالنمويمكنهالأرضىفالحيوان

لهالماءحملفيخفف،الحوتأما،وعضلاتهعظامهتحمله

أوزانإلىالوصولعلىيساعدهثمومن،الجسموزنمن

أرضي.حيوانأيمنبكثيرأكبر

مماانسيابى،الحيتانفيالجسمشكل.الجسمشكل

الحوتيشبه.المقاومةمنقدربأقلالسباحةمنيمكنها

وتتخذجداقويةالذيليةزعنفتهلكن،الشكلفيالسمكة

الزعنفةوضعيكونحيث،السمكبخلافأفقياوضعا

إلىالذيليةزعنفتهبتحريكنفسهالحوتويدفعرأسيا.

بتحريكالمسمكمعظميسبحبينما.أسفلوإلىأعلى

.ويسرةيمنةالذيليةالزعانف

والقفصالفقريالعموديتشابه.العظمىالهيكل

،الثديياتبقيةمعالحوتفيالكتفوألواحالصدري

غيابالثديياتمنغيرهعنالحوتبهيمتازماوأهم

عظمتينسوىمنهايتبقلمحيث،الخلفيةالأرجل

الرقبةأنورغم.اوركيةالعضلاتداخلتختبئانصغيرتين

نأإلا،فقراتسبعمنتتكونتقريباكلهاالثديياتفي

الرقبةفتصبح،الحوتفيبشدةتنضغطالفقراتهذه

وهذه.واحدةعظمةمكونةمعافقراتهاتلتحمأو،قصيرة

السباحة،أثناءالتأرجحمنالحوترأستحفظالخاصية

الرأسبجعلللحوتالانسيابيالشكلتعززأنهاإلىإضافة

بالجسسم.مباشرةمتصلا

ينزلقمطاطيناعمجلدللحوت.وجلدهالحوتدهن

الثديياتمعظمفيالجسمأنورغمالماء،فيبسهولة

حولالدافئالهواءمنطبقةيحجزممابالشعر،مغطى

منالعازلالغطاءذلكبمثلتتمتعلاالحيتانأنإلا،الجسم

الشعيراتبعضهوشعرمنالحوتيمتلكهماوكلالشعر،

.الرأسعلىالضعيفة

بدهنتعرفالدهنمنطبقةالحوتجلدتحتتوجد

تجدالأمرحقيقةوفي.ودفئهحرارتهللجسمتحفظالحوت

مقارنةالزائدةالحرارةمنالتخلصفيأكثرصعوبةالرركول

لالذلك،الدافئةالجسمبحرارةالاحتفاظعلىقدرتهامع

سريعةدائريةتقدميةحركة

إلىالصعودمنالحوتتمكى

ثم،والتنفسالماءسطح

حركيةدورةفىثانيةالغوص

تعطيالحركةهده.واحدة

للزفيرفقطثانيتيننحوالحوت

أنواعمنوكثير.والشهيق

الذيليةبزعانفهاتضربالحيتان

تشرعأنقبلالماءمنلتمطفها

.الأعماقإلىجديدغوصفى
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هذاالعلماءويسمىاطاء.افيفائقةبقفزاتالحيتانأنواعبعضتقوم

يموءاصحيحهاالحيتالىأحدتوض!ءالصورةوهده،بالاختراقالسلوك

الأرحت!!.شاطئعندلاالأحتراق

ا!حالأيالحلدكتالمترسبأسدهنالسمكيتجاوز

هذهشمكيصلىقدذأ!كصالنقيضوعلىأسم.5

حدثمازإدا.دسم.إلىأصحيحةاالحيتانفىالطبقة

طعامبلاطويلةأغترةيعي!صثالحوتفإنالطهعام،بىنقص

الحوتودهنالجلد.تحتالخزونالدهنهذاعلىمعتمدا

علىالحيتانقدرةمنيزيدفإنه،ولذلكالماء،منأخف

الماء.فيالطفو

الثديياتبقيةمثلالحيتانتتنفس.التنفسيالجهاز

الماءسم!إلىتصعدأنعليهايتحتمولذلكبرئاتها،

تتراوحفترةكلعادةالبالينحيتانوتتنفس.للتنفسبانتظام

لمام!صالهاأحصو،دقيقةعشرةوخمسخمص!بينما

العنبر،حوتأما،تنفسدوندقيقة04لمدةالاستمرار

دقيقة.75إلىتصللمدةالتنفسعنالتوقففيمكنه

لفتراتتنفصبلاالاستمرارعلىالحيتانقدرةوتعزى

كميةبتخزينتقومالحوتفعضلات:عدةد!سبابطويلة

التديياتعضلاتمعبالمقارنةالأكسجينمنكبيرة

%13فقطالإنسانفىالعضلاتتختزنفمثلا.الأخرىا

الجسميستوعحهاالتىالأكسحينكممةااحماص
.-كطء.!

أثناءالحوتويقوم.الحيتانحالةفى%14ببا!قارلة

كثيرا،العضلاتفىالدمسريانمعدأ!بحفضأكطسا

القلبفيالدملسريانالطيعىالمعدلعلىيحافظوأعنه

.والدماغ

يساعدهمما،القلبضرباتمعدلبخفضأيضاويقوم

الغطسىمنالحوتانتهاءوبعد.الأكسجينتوفيرعلى

أنسجتهشحنلإعادةعدةمراتشنفسأنينبغى

.أخرىمرةبالغطحرقيامهقبلالأكسجإتبا

،المياهسطحيخترقللتنفسالحوتيصعد:عندما

الحوتتمنحالحركةهذه.دائريةبحركةالأماماإلى:يندح

لتر000.2نحوواستنشاقزفرخلاأ!مايت!افقصأثانيت!ت

تسمىأنفيةفتحاتطريقعنالحيتانوتتنفسأ!واء.امن

ذاتالحيتانفيويوجد.الرأسقمةعلىتوجدالمناخير

منخران.فيوجد،البالينحيتانفيأماواحدمنخرالأسنان

عنكبيرةبدرجةوتوسيعهاألانفيةالفتحاتهذهفتجعويت!ا

وبعدالحيتانتتنفسحتىقويةوصماماتعضلاتطريق

تاما.غلقاتغلهتذأك

تسمىسحابةيحدثفإنه،الحوتيزفروحينما

تحتويوقدالماء،بخارمنأسالمماأضافورةاوتت!صن،النافورة

يزفرحينماتحدثالنافورةتسمىمرئيةسحابة

اليمين.إلىالأنفيةفتحتهأومنخارهحلالالحوت

الأسنادذواتالحيتانفيواحدةأنفيةفتحةتوحد

البالي!.حيتاندىوفتحتالى

الحوتيساعدمما)أسفل(متسعقصيرالأنفيالملمر

السريع.التنفسعلى



ويستطع.الزيتمنوقطراتالخاطبعضعلىأيضئا

ارتفاعطريقعنالحيتانأنواعبعضعلىالتعرفالخبراء

النافورةهذهارتفاعويتراوعالزفير.عندوشكلهاالنافورة

العنبر.حيتانفيامتاروثمانيةالحدباءالحيتانفيام8،بين

ق)7(رشكلعلىنافورتهاتكونالصحيحةوالحيتان

كمثريةنافورتهافتكونالرركولحيتانأما،مزدوجة

اليسار.وإلىالأمامإلىالعنبرحيتانوتزفر،الشكل

الأنواعومعظم،شمحاسةللحيتانليعست.الحواس

الدراساتوتشيرالإبصار،علىمحدودةقدرةأيضالها

بحاسةتتمتع-الأسنانذوات-الحيتانأنواعبعضأنإلى

.التذوقتستطعلاالحيتانأغلبأنرغممحدودةتذوق

كلها.الحيتانفيفقويتانوالسبماللمسحاستاأما

حيث،الحيتانحواسأهمالقويةالسمعحاسةوتعد

الحيتانوتستطيع،ألمحيطةالبيئةعنالمعلوماتبمعظمتمدها

ذلكفيبما،الأصواتمنوامئجدامدىسماع

المدىخارجالمنخفضأوالعاليالترددذاتالأصوات

الإنسانعكسوعلى.سماعهالإنسانيستطعالذي

الماء.تحتالصوتمصدراتجاهتحديدالحيتانتستيم

طريقعنأصواتإصدارالأسنانذواتالحيتانوتستطع

الهوائيةالجيوبمنسلسلةوهو،الأنفيةالجيوبجهاز

أماكنتحديدأيضاالحيتانوتستيمالمنخر.حولالموجودة

منالمنبعثالصدىسماعطريقعنالماءتحتالأشياء

تستيمالصدىذلكومنالأشياء،بهذهالصوتاصطدام

وهذهما.شىءوبينبينهاوالاتجاهالمسافةتحديدالحيتان

موقعمحددبطريقةالملاحةعلمفيتعرفالطريقة

.الصدى

تحدث.بالصورةالموضحالأنم!القنينيالدلفيرمثل،حوتولادة

بمساعدةالإناثتقوم،كثيرةحالاتفيأولا.الد!لبخروجالولادة

.الولادةأثناءالأم
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حيتانبأنالجزمالأحياءعلماءيستيملاالانوحتى

صدىطريقعنالأشياءأماكنتعستطئشديدالبالين

فيذلكأنيعتقدونالخبراءبعضولكن.الصوت

مقدورها.

الحيئانحياة

موسميةالحيتانأنواعمعظم.)التكاثعالتناسل

الذكرويقوم.معينموسمفيتتناسلأنهاأي،التناسل

القيامطريقعنالبقرةوتسمىالأنثىبمداعبةالثورويسمى

،التزاوجعمليةفيالبدءقبلوالحركاتالألعابببعض

بالزعانفبعضابعضهابضربالحيتانتقومالمداعبةوأثناء

تفعلكماالماءفوقرائعةقفزاتتقفزوربما.الأمامية

الحدباءالحيتانتحتضنوأحياناوالحدباء.الصحيحةالحيتان

المقوسة.الأماميةزعانفهابوساطةبعضئابعضها

.الأنواعباختلافالحيتانفيالحملمدةوتختلف

بينماتتراوحفترةتستغرقالأنواعمعظمفيولكنها

تحملالعنبرحوتأنثىفإن،ذلكومعشهرا،21أو.

بعدواحدامولوداغالئاالأنثىوتلدشهرا.61لمدةصغيرها

وأثناء.نادرةالتوائمولادةأنأيعجلا،ويسمىحملكل

وتلد.الأمبمساعدةأكترأوالإناثإحدىتقومقدالولادة

وليدوزنيبلغفمثلاجدا،الحجمكبيرةصغاراالحيتان

طولهويبلغولادتهعندمتريطن81.نحوالأزرقالحوت

سطحإلىأمهتدفعهالصغير،ولادةوبمجردأمتار.سبعة

حياته.فيالأولىللمرةالجويالهواءليتنفسالماء

ترعاهفتظلصغيرهابمعلىالحرصشمديدةالأموالحوت

صغارهنالأمهاتوترضع،ولادتهبعدالأقلعلىعاملمدة

اللبنلضخخاصةصدريةعضلاتوللأم،الثديياتكبقية

فىأمهعلىيعتمدولكنه،الحالفيالعوميبدأالولادةالحديتالحوت

سطحإلىالصعودفىالأمتساعده،ولادتهوبمجرد،والحمايةالتغذية

حياته.فيمرةلأولليتنفسالماء
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علىويحتويالتركيز،عالىالحيتانولبنالصغير.فمفى

تلكمنأعلىالمعدنيةوالأملاحوالبروتينالدهنمننسبة

الغذاءهذاويساعد.الأرضيةالثديياتألبانفيالموجودة

صغارفمثلا،حجيرةبسرعةأضمواعلىالحيتانعجولالغني

،اليومفىكجم09بمعدلتنموالأزرقالعنبرحوت

والحيتانالأزرقأ!نبراحوتعندالرضاعةفترةوتدوم

لمدةفتستمر،الحيتانبقيةفىأماأشهر،سبعةلمدةالزعنفية

تقريئا.عام

تسمىمجموعاتفىتعي!الحيتان.الجماعيةالحياة

ذواتالحيتانأنويبدو.جماعاتأوأسراباأوقطعانا

حيتانمعبالمقارنةمنظمةاجتماعيةحياةتعيشالأسنان

فتسبحالدلافينأنوأعمنوكثيرالمرشدةالحيتانأما.البالين

000.1او..ب!تماعددهايتراوحقطعانصورةفى

مكتما!واحدذكرمنالحيتادمجموعةوتتكون.حوت

المجموعةوتسمى.وصغارهنالإناثمنومجموعةالنمو،

أصغاراعجواهنمعالإناثمنعددمنتتكونالتي

ا!زابالحيئنمجموعةتكونوأخيرا.الحاضنةالمجموعة

المرحة.الصغيرةالذكورمنعددمن

العنبرحيتانمثل،البالينحيتانأنواعبعضتعيش

تتكونعائليةمجموعاتفيغالباالسايوحيتانالزرقاء

تتجمعوأحيائا.صغيريناوواحدوصغيروأنثىذكرمن

الحيتانوتهاجر،التغذيةعندمجموعاتفىالبالينحيتان

وصغارهنالأمهاتتهاجرحيثمجموعاتفىالحدباء

الإناتوأخيراالحواملغيروالإناثالذكوريليهاثمأولأ،

مل.الحوا

منكثيرلمحاصدارببعضبعضهاالحيتانتتواصل

هذهسماعالحيتانوتستطيعالأنغامأوالمتباينةالأصوات

أجهزةاستطاعتوقد.بعيدةمسافاتمنالأصوات

فيالرأسمقوسةالحيتاننواحالتقاطالصوتاستقبال

الحدباءالحيتانوتشتهر.كم08تبعدمسافاتمنالأعماق

منسلسلةمنالأغنيةتتألفحيثالغناء،علىبقدرتها

مرةتكررهاثم،دقيقة03إلى7منتستمرالأصوات

نأإلانفسها،الأغنيةتصدركلهاالحدباءوالحيتان.ثانية

العمر.تقدممعتدريجياتتغيرفردكليصدرهاالتىالأغنية

الحيتانهذهبينيجريمماشيئاالانحتىالعلماءيعرفولا

.بالأصواتتتعاملالتي

المناطقبينالبالينحيتانمعظمتهاجر.الهجرات

بالمنطقةالباردةالمياهوتعد.ألاستوائيةوالمناطقالقطية

المناطقأغنىالجنوبيةالقطبيةوالمنطقةالشماليةالقطية

الحيتانفإنلذلكبها،الحيتانتتغذىالتيالمائيةبالعوالق

بتخزينوتقوم،للتغذيةالمناطقهذهفىالصيفتقضي

أجسامها.فيالدهنمنكبيراحتياطى

يتراوحالمائيةالعوالقمنكبيرةكمياتالحيتانتأكل

يحلوعندمايوميا.الجسموزنمن%4و3بينماوزنها

إلىالحيتانفتهاجر،القطبيةالمناطقفيالمياهتتجمدالشتاء،

.التزاوجيحدثحيثالاستواء،خطقربالدافئةاجحارا

الدافئةالمياهتوفرحيثمواليدها،الحواملالإناثوتضع

الدهنيةالطقةتنقصهاالتيالصغيرةللموأليدمريحةبيئة

العازلة.اسسميكةا

علىالاستوائيةالمناطقفيالنمومكتملةالحيتانتعي!ق

المناطق.تلكفىالغذأءندرةبسبببالجسمالخزونالدهن

إلىالدهنذلكمنجزءيتحول،المرضعاتالأمهاتوفى

الحيتانصغارتكون،الربيعنهايةوفيالصغار،لتغذيةل!ت

المنطقةإلىالمجموعةمعللهجرةتؤهلهابدرجةكبرتقد

بالغذاء.الغنيةالقطبية

هما:،بالهجرةيقومانلاالبالينحيتانمنلوعانهماك

،العامطوالالاستوائيةالمناطقفىتعيشانتيبرايدحيتان

الشمالى،القطبتغادرلاالتيالرألرمقوسةوالحيتاد

،الأسنانذاتالحيتانأنواعمعظمتهاجرلاكذلك

فيدائمةبصفةتعي!والنرولالضخمالأبيضفالدلفين

فقطفتعيشالعنبرحيتانمعظمأما.الشمالىالقطبمياه

يقضىوقد.المعتدلةالمناطقبحارأو،الاستوائيةالبحارفى

القطية.المياهفىالصيفالذكورمنقليل

ماتتراوحمدداالحيتانتعيعق.الحوتعمرمتوسط

العادية،البحرخنازيرحيتانحالةفىكماعاما،51بين

ويقضيالعنبر،حيتانحالةفيكماأكثرأوعاما6:.

فيأعداءللحيتانوليسمنها.الكثيرحياةعلىالإنسانا

الدلافينتهاجمالأحيانبعضفى.الإنسانخلافالطبيعة

وكذلكالصغيرةوالدلافينالحيتانصغارالقاتلالنوعمن

فإن،ذلكمنوبالرغم.المريضةأوالضعيفةالبالينحيتان

إلىتعي!الصيادينحرابمنتنجوالتىالحيتانمعظم

طبيعية.لأسبابوتموتالعمرأرذل

الشاطئ،إلىبنفسهاتدفعبأنالحيتانبعضتموت

جماعية.بطريقةوأحيانافرديةبصورةأحياناذلكويحدث

فيالشاطئإلىبالاندفاعالأسنانذواتالحيتانوتنفرد

المندفعةالحيتانبإرجاعالناسيقومماوغالبا.مجموعات

هذهمعظمفإن،ذلكورغمالبحر،إلىثانيةالشاطئإلى

علىالحيتانتعيم!لا.ثانيةمرةالشاطئإلىتعومالحيتان

وهىأجسامهاحرارةدرجةارتفاعبسببطويلاالشاطئ

ثقلبسببيتحطمقدالحوتأنإلىبالإضافةالماء،خارج

غمرتإذاالشاطئعلىوهيالحيتانتغرقوقد،وزنه

المد.بمياهالأنفيةفتحاتها

تجعلالتيالأسباباليقينوجهعلىالعلماءيعرفولا

نأيعتقدبعضهمولكن،الشاطئإلىبأنفسهاتدفعالحيتان
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لقيحيث،الشاطئإلىبنفسهدفعحوتبفحصالعلماءيقوم

قتلهاالتيالحيتانإلىبالإضافةالحيتانهدهمتلدراسةوتفيد.حتفه

.للحوتالتشريحيالمركيبمعرفةفيالصيادون

الحيتانفيوالاذانالدماغفيالطفيلياتبعضوجود

الأشياءمواقعتحديدعلىالقدرةفقدانهاإلى!دي

أنالاخربعضهمويرى.الصوتصدىباستخدام

رؤوسإلىأصواتاتعكسالانحدأرالخفيفةالشواطئ

داعىفلاالشاطئنحوتسبحلابأنهالهاتوحيالحيتان

منالعديدأنيعتقدونالعلماءبعضفإنوأخيرا،للحذر،

تكونقدأخرىأسبابإلىبالإضافة،السابقةالعوامل

.الظاهرةهذهحدوثعنمسؤولة

قديفاالحيتانصيد

منذالحيتانصيدالناسبدأ.الأوائلالحيتانصيادو

الحيتانيقتلونكانوا،البدايةوفي.التاريخقبلماعصور

نأويعتقد.يأكلونهاثم،الشاطئإلىبأنفسهاتدفعالتي

صادمنأولهمبالنرويجاليومالمعروفةالمنطقةسكان

لصيدها.البحرفيعنهابالبحثقاممنأولأي؟الحيتان

منذالنرويجيةالصخورعلىالموجودةالنقوشكشفتوقد

ويرجع.الحيتانأشكالمنالعديدعن!شة000.4نحو

إلىالنرويجفيالحيتانصيدعنمكتوبةوثيقةأقدمتاريخ

الطرقعنتكشفلمالوثيقةهذهفإن،ذلكومع.م098

كانواالتيالحيتانأنواعأو،الحيتانصائدواستخدمهاالتى

الوقت.ذلكفييصيدونها

جنويفيعالقالذيالباسكشعبكان.الباسكشعب

صيدصناعةدعائمأرسىمنأولأسبانياوشماليفرنسا

،الميلاديالعاشرالقرنفخلال،واسعنطاقعلىالحيتان

بسكايخليجفيالبالينحيتانصيدالباسكشعببدأ

أولأالصيدبدأواوقدأسبانيا.وشماليفرنساغربيالواقع

حيث،المكشوفةالتجديفقواربباستخدامالشاطئقرب

الحوتمنمركبهميقتربحتىبالمناورةالصيادونيقوم

المتصلةالحربونبرماحأحدهميصيبهثم،كافيةبدرجة

يشرعالحوتقوىتخورأنوبعد.القاربإلىبحبال

إلىجسدهويسحبون،الحادةبمشارطهمقتلهفيالصائدون

.لتجهيزهالشاطئ

الميلاديعشرالثالثالقرنخلالالباسكشعببدأ

.الحيتانلصيدبحريةبرحلاتللقيامكبيرةسفنبإعداد

يستخدمها،عدةصغيرةقواربتحملسفينةكلوكانت

قتلوبعدوقتلها.الحيتانمنالاقترابفيالصيادون

،الكبيرةاسمفينةمنقريباالصيادونيسحبه،الحوت

ذاتحادةآلاتباستخدام،الدهنطبقةبنزعويقومون

عدةالماءفىنفسهحولالجسميدورحينفي،طويلةأيدي

الدهنلرفعالحبالالصائدونيستخدمذلكبعد.مرات

بقيةمنويتخلصونالبالينعظاميأخذونثم،السفينةإلى

الجسم.

وعظامالحوتدهنتخزينفيالصائدونويستمر

عادتلهاحمولةأقصىبلغتإذاحتىالسفينةفيالبالين

زيت.إلىلتحويلهالدهنطهيشمحيث،الشاطئإلى

إضاءةفيالحوتزيتالباسكشعباستخدموقد

الأدواتعملفيالبالينعظامواستخدموا،قناديلهم

والسياطالساندةوالأحزمةالخصرمشداتمثل،الختلفة

.ربلمضاوا

الحيتانمنواحدانوعايصيدالباسكشعبكانوقد

اعتبرهاوقد.الصحيحةبالحيتانبعدفيماعرفتالتي

لأنهاللصيدبمالصحيحةأوالمناسبةالحيتانالباسكشعب

تحتويأنهاإلىبالإضافة.تموتعندماوتطفوببطء،تسبح

وجودأصبحأنوبعد.البالينعظممنكبيرةكمياتعلى

صيادوبدأنادرابسكايخليجفىالصحيحةالحيتان

القرنوخلالالبحر.داخلبعيداوالذهاببالمجازفةالحيتان

بعيدةحدودإلىرحلاتهمامتدت،الميلاديعشراسمادس

المتحدةبالولاياتنيوفاوندلاندشاطئإلىوصلتحتى

الأمريكية.

منكثيربدأأوروبا.فيالحيتانعيدصناعةتطور

السابعالقرنخلالالحيتانصيدفيالأوروبيةالشعوب

مياهأنوالإنجليزالهولنديونالرحالةسجلفقدعشر.

أنظارإليهالفتمما،بالحيتانمليئةكانتالشماليالقطب
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اتنيقتلونوهما!كميادي!اأعلاهاطشهديوصحعشر،أضهاس!اأغردامنا"لأ:!أسصصاحلالاردهرتالأمريكيةالحيتانعيدصناعة

عشر.اخاسعاأغرراأرسيمياتلىاجةاحشمااأمريكامنالعرىالشماشالمتماطئعمدالصحيحة

وألمانياوإنجلتراالدنماركمثل،كثيرةبلدانفيالصيادين

بكثرةمتوفرةالرأسمقوسةالحيتانكانتوقدوهولندا.

شمالىتقعالجزرمنمجموعةوهىسفالبارد،حول

لصيدالرئيسىالمركزبعدفيماأصبحتوقد.النرويج

أ!ولنديونواالإنجليزأنشأوقد،الشماليةالقطبيةالحيتان

يوظفوداجدايةافي.كانواهناكالحيتانلصيدرائجةصناعة

هذهتعلمواانهمإلاوتقطيعها،الحيتانلقتلالباسكشعب

قدالصيادونكان،ام072عاموبحلولبعد.فيماالمهنة

مناطقإلىوانتقلواسفالباردحولالحيتانجميعقتلوا

الشمالي.القطبفيأخرى

أولالحمرالهنودأمريكا.كانفيالحيتانصيدصناعة

بالقربيصيدونهاكانواوقدأمريكا،فيالحيتانصادمن

أماتقريبا.الباسكشعبطريقةبنفسالشاطئمن

الصحيحةالحيتانصيدبدأوافقدالأمريكيونالمستعمرون

.الميلاديعشرالسالغالقرنبدايةفيالأطلسىشاطئفي

الحيتانمنالمستخرجالبالينعظمالأمريكيوناستعملوقد

الصيدوحبالالمشداتمثلالختلفة،الأدواتصناعةفي

هبتأنام271عامفىحدثوقد.الرأسومظلات

بعيدافجنحتالصحيحةالحيتانلصيدسفينةعلىعاصفة

حيتانمنبقطيعمصادفةالتقتوهناكالشاطئأرضعن

الشاطئ.إلىوأحضروهمنهاواحداالصيادونفقتلالعنبر

كانتأنهاإلاالصدفةبمحضتمتالواقعةتلكأنورغم

أمريكا.فيالعنبرحيتانصيدلصناعةالبدايةشرارة

الأمريكيةالشواطئعلىالحيتانصيدصناعةأنورغم

نأإلاعشر،الثامنالقرنمنابتداءتضاءلتقدكانت

نفسه.القرننهايةفيتطورتالعنبرحيتانصيدصناعة

أهمبماساشوسيتسبدفورد،ونيونانتكيتأصبحتوقد

أم077سنةوبحلول.الأمريكيةالحيتانصيدموانئ

أنحاءجميعمنالعنبرحيتانيصيدونالأمريكيوناأص!

ألامريكيةالعنبرحيتانصيدصناعةإنبل،الأطلسىاالمحيط

تقريبا.ام097عاممنذالجنوبيالهادئالمحيطإلىامتدت

العنبرحيتانمننافعةموادثلاثةالصيادوناستخرج

ومنالحوترأسمنيستخرجالذيالعنبرزيتأهمها

،للإضاءةوقوداالزيتهذاالناسالممتخدموقد.دهنه

آخرزيتاالحيتانصائدواستخرجكما،للتشحيمومادة

المادةأصبحوقدالعنبر.حوترأسمنالعنبريةيسمى

فهيالثالثةالمادةأما.الشموعمنهاتصنعالتيالألمساسية

استخدموقدالعنبر،حوتأمعاءمنويستخرجالخامالعنبر

الغالية.العطورمنالكثيرصناعةفىأساسيةمادةبوصفه

عددأمعاءفيالخامالعنبرهذاالحيتانصيادووجدوقد

لهمحققفقدذلكورغم،قتلتالتىالحيتانمنقليل

بأسعاريشترونهكانواالعطورصانعيالأنبمكبيرةأرباحا

جدا.مرتفعة

استعملهاالتىنفسهاالصيدطرقالأمريكيوناتبعوقد

إذابةبعمليةيقومونكانواالأمريكيينولكن،الأوروبيون

السفينةفيتخزينهمنبدلأالسفينةظهرعلىالحوتدهن



581الحوت

الزيتيستخلصونوكانوا.لتصنيعهالشاطئإلىوحمله

مراجلتسمىكبيرةحديديةمراجلفىالدهنبإذابة

لاالزيتأنهىزيتإلىالدهنتحويلفوائدوأهمالطهى.

الاستوائية،البحارعبرالطويلةالرحلاتأثناءيفسد

لتخزينه،كبيرةمساحاتإلىيحتاجلاأنهإلىبالإضافة

الدهن.مثل

فتراتأكثرأم085و0182عاميبينماالفترةتعد

تلكفأثناءورخاء؟ازدهاراالأمريكيةالعنبرحيتانصناعة

نحوقتلوتمشخص،000.07منأكثرتشغيلتمالفترة

يتكونالصيدأسطولكانوقدسنويا.حوت000201

وقد.المحيطاتجميعفيتبحرسفينة073منأكثرمن

وأصبحت.الهادئالمحيطفيالصيدهذأمعظمحدث

هذهوفي،الحيتانلصيدرئيسئاميناءفرانسيسكوسان

تتراوحطويلةمدداتستغرقالرحلاتمعظمكانتالفترة

ترسلالصيدسفنوكانت.سنواتوخمسأرلغبينما

بينبضائعنقلسفينةطريقعنالوطنإلىالحيتانزيت

الصيد.فيالأخرىالسفنتستمربينماوالاخر،الحين

ما984سنةكاليفورنيافيالذهباكتشفوعندما

التدهور؟فيأمريكافيالعنبرحيتانصيدصناعةبدأت

مهنتهمالحيتانصيدسفنملاحيمنالكثيرهجرحيث

ذلك،بعد.الذهبثرواتمننصيبهمعنللبحث

(أم-865أ861)الأمريكيةالأهليةالحربوجهت

أغرقتالحربفأثناء،الحيتانصيدلصناعةضربةأقسى

انتهاءوبعد.الحيتانصيدسفنمنكثيراالجنوببواخر

ولكنثانيةمرةتنتع!الحيتانصيدصناعةبدأت،الحرب

جديد،منبالتوقفهددهامالمسرعانالنفطاكتشاف

كوقودالعنبرزيتمحلالنفطيةالمنتجاتحلتحيث

وقد.الشموعمكوناتمنأساسىومكون،للإضاءة

القرنأواخرفيالأمريكيةالعنبرحيتانصناعةتدهورت

ما259عاموبعد.العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسع

مرتبطةقليلةعملياتالصناعةتلكمنتبقىماكلكان

.الهادئالمحيطشاطئعلىالحيتانبصيد

حديتاالحيتانصيد

عشر،التاسعالقرنستينياتخلالالصيد.تقنيات

نوعافوينزفندويدعىالنرويجيينالحيتانقادةأحداخترع

مزودةرماحلإطلاقيستخدمالحربونمدافيمنجديدا

بسرعةفتقتله،الحوتجسمداخلتنفجرطرفيةبقنبلة

مدفعفوينركبوقد.التقليديالحربونمعبالمقارنة

قاربوهواختراعاتهمنآخراختراعمقدمةفيالحربون

أسرعالإبحاريمكنهالصيادالقاربفهذا،البخاريالصيد

كانالتىالمكشوفةالصغيرةوالقواربالشراعيةالسفنمن

مناللاحقونتمكنوقدسابقا.الحيتانصيادويستخدمها

صيدمنفويناخترعهمااللذينوالحربونالقارباستخدام

الحديثةالميدسفن

قتلمنالصيادينمكنت

بكفاءةالحيتانوتجهيز

اليسرىوالصورة.عالية

خلالالتقطت

القرنمنالسبعينيات

مصنعاتوضجعالعشرين

صوتايجرعائماسوفييتيا

ظهرعلىلتقطعهميتا

يمينعلىويظو.السفينة

قواربأحدالصورة

كانتالتيالصيد

ملاحقةفيتستخدم

وقتلها.الحيتان
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لماقبل،مناصطيادهايصعبكانالتىالرركولحيتان

اصعشريناالقرنبدايةوفى.فائقتينوقوةسرعةمنبهتتميز

هذهمنهائلةقطعانصيدفىالحيتانصيادوبدأالميلادي

الجنوبى.القطبحولتعيشالتيالحيتان

تمكنواقدالحيتانصيادوكان،أم259عامبحلول

مجهزةضخمةسفينةوهو،العائمالمصنعأختراعمن

،الحيتانمنتجاتمختلفتصنيعأولتجهيزخاصةبمعدات

الصيد.قواربمنأسطولالسفينةهذهبخدمةويقوم

الحديثةالعائمةالمصانعهذهأحدفإن،المثالسبيلوعلى

بالديزلتعم!!بمحركاتصيدقارب21علىاثشمل

ا!ائراتافىالمراقبونكان:قد.رجل004منوطاقم

عمها،بحثهمفىالصيادينيساعدونالمروحيةأوالعادية

الموجاتالسفنأجهزةاستخدمتذلكإلىوبالإضافة

مكنتالمتقدمةالطرقهذهالماء.تحتالحيتانلتتبعالصوتية

إصابتهثماكتشافهيتمصوتأيملاحقةمنالصيادين

جسمتجويفبملءيقومونذلكبعد.القاتلةبالرماح

الماء.سطحفوقطافيابالحوتللاحتفاظبالهواء،الحوت

تسمىخاصةأخرىقواربأوالصيدقواربتقومثم

حيث،العائمالمصنعإلىالحوتبسحبالطافيهالقوارب

إلىويرفعحديديبخطافالذيليةالزعنفةمنتعليقهشم

الحيتانصيدفىالحديثةاطرتاهذهأثبتتوقد.السفينة

فيقتلتفقد،لذلكونتيجةقتلها،فىالعاليةكفاءتها

الحيتانمنأعداد04911و0091عامىبينماالفترة

سبقتها.التيالاربعةالقرونخلالقتلتالتيتلكتفوق

عامفىذروتهاالحيتانمنقتلتالتيالاعدادوصلتوقد

مستوىعلى/00066مناكثربلغتحيثم،6291

كبيراانخفاضاللحيتانالمتصاعدالقتلهذا!مبب.العالم

الأنواعبعضأنكما،العالممستوىعلىأعدادهافي

انخفاضذلكنتيجةوكان.بالانقراضمهددةأصبحت

وخلالالستينياتأواخرفيصيدهاتمالتيالأعداد

وبحلول.شديداانخفاضاالعشرينالقرنمنالسبعينيات

إلىانخفضقدالحيتانصيدكانأم،089عام

توقفت،أم889عاموبحلولوأخيرأ.فقط51).00

التجارية.الحيتانصيدعمليات

الشهيز!ملياتتبدأ.الحيتانمنتجاتوتصنعتجهيز

إلىسحبهأو،العائمالمصنعظهرعلىالحوترفعبعد

يسمونعماليقوم،البدايةوفي.الشاطئعلىمقاممصنع

وذلكالحوتجسمبطولشحقوقبعملبالسلاخين

الحوتدهنبنزعيقومونثم،طويلةسكاكينباستعمال

الزيت،لاستخلاصالطهىمراجلفىوضعهثم،وتقطعه

بالجزارين،يسمونعمالدوريأتىالحوتدهنإزالةوبعد

الذياللحموتقسيمالحوتجسمبقيةبتقطعفيقومون

أماتجميدها،يتمكبيرةأجزاءإلى،للإنسانغذاءسيباع

منهافيستفاد،الداخليةالأعضاءوبعضاللحموبقيةالعظام

.والأسمدةالماشيةعلفمثل،معينةمنتجاتعملفى

علميةلأغراضاليومالمقتولةالحيتانأجساموتستغل

التجميلمستحضرأت:مثل،مختلفةمنتجاتعملوفى

اليابانيينأنإلىبالإضافةوالصابونوالأدويةوالصمغ

.الحيتانهذهلحوميأكلون

الحيتانمسئقبل

غيرمستقبلاالكبيرةالحيتانأنواعمنكثيرتواجه

حيتانمنكبيرةأعدادبقتلالصيادونقامفقد،مأمون

حتى،والصحيحةوالحدباءالرأسوالمقوسةالزرقاءالعنبر

القتلأدىوقد.بالانقراضمهددةالأنواعهذهأصبحت

انخفاضإلىالسايوحيتانالزعنفيةللحيتانالمتزايد

.كبيرةبدرجةأعدادها

المعنيةالرئيسيةالدولاشتركتأم،469عامفي

منلحمايتها،الدوليةالحيتانهيئةإنشاءفىالحيتانبصيد

وقد.الحيتانصيدصناعةولتنطمالمتزايدةالصيدعمليات

واقعيةغيرحدودبوضععدةولسنواتالهيئةتلكقامت

القرنستينياتوخلالقتلها.يمكنالتيالحيتانلعدد

وحظرتالحدود.هذهتخفيضفىالهيئةبدأتالعشرين

العشرينالقرنسبعينياتوفي.الحيتانمنعدةأنواعصيد

قتلهايمكنالتيالحيتانأعدادبتخفيضالهيئةقامت

استخداممنحدتام،979عاموفىكبيرا.تخفيضا

العائم.المصنع

لمحاجراءالدوليةالحيتانهيئةقامتام،829عامفي

التجاريالصيدلعملياتالمؤقتالوقفعلىاقتراع

،ام869أم،ء89صيدموسميمنابتداءللحيتان

الشعوبجميعأوقفت،ام889عاموبحلول،ولذلك

مثل،كثيرةدولأولكن.التجاريالصيدمنالنوعهذا

فياستمرتالجنوبيةوكوريا،والنرويج،واليابانأيسلندا،

العلمي،البحثلأغراضالمنكيحيتانخاصة،الحيتانقتل

.الموضوعهذاحولالجدلأثارمما

توضحبياناتالهيئةهذهنشرتام،989عامفي

كانتالتىالأعدادمعبالمقارنة،الحاليةالحيتانأعداد

وقد.كبيرةبنسبةتجاريااستغلالهافىالبدءقبلموجودة

أوضحتحيث،الجدلمنكثيراالمقارنةتلكأثارت

فعلى.الأنواعمنكثيرفيالحيتانأعدادفيمثيراانخفاضا

حوتمليونمنالعنبرحيتانأعدادانخفضت،المثالسبيل

كما.حوت000/01إلىأصلا،موجودةكانت

السلالاتأكبروهوالأزرقالعنبرحوتأعدادانخفضت

فقط.005نحوإلى0002025منحجفا
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الحيتانصيدفيبالاستمرارالهيئةسمحتوقد

،الحيتانعلىغذائهمفييعتمدونالذينللسكانبالنسبة

وجرينلاند،ألاسكافييعيشونالذينالإسكيمومثل

،وجلدهولحمهالحوتدهنيأكلونالناسهؤلاءوروسيا.

الحيتانأفواعلأولئكحددتالدوليةالحيتانهيئةولكن

يجبالتيالصيدوطرقصيدهايمكنهمالتي

استخدامها.

الحمايةتوفيرفيطويلةلمدةالاستمرارالضروريومن

نأيمكنهاحتىبالانقراضالمهددةالحيتانلأنواعالكاملة

بعضتستيملاوقد.الاستنزافسنواتوتعوضتتكاثر

الكاملةالحمايةتوفيررغمالسابقوضعهااستعادةالأنواع

تحتالصحيحةالحيتانوضعت،المثالسبيلفعلىلها،

بعدتتمكنلمذلكومع،أم359عاأمنذالكاملةالحماية

الاصلية.أعدادهااستردادمن

العالمفيالسكانأعدادتزداد،عامكلوفي

الغذأءعلىالطلبيتزايدثمومن%،ا،5بنسبة

استمروءاذا،الحيتانحياةهددتربماالحقيقةهذهدوما.

الإنسانفإن،الطريقةبهذهالسكانيةالزيادةمعدل

بعضبدأتوقد.البحريغذائهفيالحوتسينافس

وهوالكريل.لصيدالتجريبيةالعملياتبعضفعلاالشعوب

الجنوبية.القطيةالمياهفيالرئيسىالحيتانغذاء

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الخامالعنبرالحيتانيأنتاركتيكا

العنبريةالدلفينالحربون

الكريلالنهريالدلفينالعنبرحوت

النرولالحوتدهنالقاتلالحوت

الأحضرالسلامالمرشدالحوت

الموضوعصرعنا

البالينحيتانأنواع-ا

الصحيحةالحيتان-أ

البرماديةالحيتان-ب

الرركولحيتان

الأسنانذواتالحيتانأنواع-2

البحروخنازيرالدلافين-دالعنبرحيتان-أ

النويةالدلافينهـ-المسقاريةالحيتان-ب

الأبيضالدلفينحيتان-ج

والنرولالضخم

الحيتانأجسام-3

التنفسيالجهاز-دالحسمشكل-أ

الحواسهـ-العظ!الهيكل-ب

وجلدهالحوتدهن-ج

الحيتانحياة-4

الهجرات-جالتناسل-أ

الحوتغمرمتوسط-دالجماعيةالحياة-ب

قديماالحيتانصيد-5

الأوائلالحيتانصيادو-أ

كالبا!شعب-ب

أوروبافيالحيتانصيدصناعةتطور-خ

أمريكافيالحيتانصيدصناعة-د

حديثاالحيتانصيد-6

الصيدتقنيات-أ

الحيتانمنتجاتوتصنيعتجهيز-!

الحيتانمستقبل-7

أسئلة

أرضى؟حيوأنأييفوقحجمإلىالحوتيممولماذا

؟الرئيسيتانالحيتانمجموعتاما

؟والأسماكالحيتانبينالاختلافأوجهما

ببعض؟بعضهاالحيتانتتصلكيف

نفسه؟للحوتبالنسبةالحوتبجسمالموجودالدهنفوائدما

الشاطئ؟إلىتخرجالتىالحيتانتموتلماذا

؟الحيتانصيدصناعةتدهورإلىأدتالتىالأحداثما

؟الانقراضمنلحمايتهاالدوليةالحيتانهيئةفعلتماذا

الماضى.فيالحيتادمنتجاتاستخداماتبعضاذكر

الأبيضالددفين)حيتانالحوتانظر:.الأييصالحوت

والنرول(.الضخم

النصففينجوممجموعةالحوتبرج.برج،الحوت

دائرةفيعشرةالثانيةالعلامةوهيالسماء،منالشمالى

ذيلهماربطبسمكتينالحوتبرجتمثيليتم.البروج

تحولاكيوبيدوابنهافينوسفإن،الأسطورةحمسب.بشريط

الحوتوبرج.تايفونالوح!منللهروبسمكإلى

الشمستمر.الخافتةالنجوممنسلسلةمنتتكونكوكبة

أبريل.منتصفحتىمارسمنتصفمنالكوكبةخلال

دائرةمنعشرةالثانيةالعلامةتشكلالنجوممنمحموعةالحوتبرج

بالسماءالخاصةالخرائطمنالصورةهذهبودجوهانأخذ.البروج

.أم108عامنشرهاتموالتي
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الحيتانأكبروهوأسنانذوضخمحوتالعئير!حوت

التيديكموبيروايةفيأصئمشهورا.الأمشانذات

ملفيل.هرمانكتبها

طولهليصلوينمو.المحيطاتكلفيالحوتهذايوجد

فىالحيتانهذهتعيشمتريا.طنا07إلىووزنه،ام8إلى

لتتعرفكبيرةأعماقإلىعادةوتغوصالحبارعلىالغالب

)صدىأسونارابوساطةالظلامفىفريستهامواقععلى

حسمه،ثلثحوالىالهائلالعنبررأسيكون(.المكان

قيمة.شمعيةمادةهىوالعنبريةمنمخزونعلىويحتوي

توجد.الحوتدهنومراشأسمنيستخرجالعنبرزيت

كانتاسنبر.احيتانبعضأمعاءفىعنبريةشمعيةمادة

للعطور.متبتةكمادةقيمةقديماالمادةهذه

العنبرية.،الحوت:أيضاانظر

بردفيزعلىالاسمهذايطلقالقافى.الحوت

وله.أطنان9إلى3ستويزنم،9و6بينيتراوحطوله

48و04ب!تماأسنانهعددويتراوح.لامعأسودظهر

منجانبك!!علىسنا12و01مابينوتتوزعسنا.

عددهايترا:ححماعاتفىعادةويسبحالواحد.الفك

سمرعةأسسباحةاويمكنه.كبيرةومجموعاتاثنينبين

سرعةهىوتلك.اصساعةااك!ا04يوازيماإلىتصل

أسمرعةبتلكالأحتفاظايستطيعلاولكنه.الأزرقالحوت

طويلة.لمدة

الأسماكمنوغيرهاالسالمونبأسماكويتغذى

والفقمةالبحروكلابالصغيرةالدلافينويهاجم.الكبيرة

جميعفىويوجدللبشر،مهاجمتهعنهيعرفولمأيضا.

.الباردةالمناطقفىخاصةبصفةولكن،المحيطات

.الحيوان:أيضاانظر

الددفين.عائدةأعضاءأكبرمنواحذالمردق!دالحوى

أهـالأسرابتسمىجماعاتفىالمرشدةالحيتانتسبح

أغادةامنأكثرأوواحداأحياناوتتئالمئات.المائيةالقطعاد

البحاربامتثناءالمحيطاتمعظمافيوتوجد.المرشدينأي

بطنه،أسفلأبيضعرتذوأسود،المرشدوالحوت،القطبية

ويزنطولآ،أمتاروستةأربعةمابينالحيوانهذايبلغوربما

عضورأسهفيويوجدمتريا.طنا5.2إلى.،هحوالى

الشمامةوهذهدهنى،نسيجمنمكونالشمامةيسمى

انظر:الماء.فيالألتمياءمواقعيحددأنعلىالحيوانتساعد

الدلفين.

الأسود.بالسمكأحياناالمرشدةالحيتانوتسمى

السمكأنواعمنالعديدإلىالأسودالسمكاسمويشير

القاتل.الحوتانظر:.القاتلالحوتوإلىالحقيقى

حذوراوتغرساةرضاسطحعلىتمتدسيقالىذوالزاحفالحوذان

.حديدةنباتاتمنهااخنموأحرىعرضية

معظمفىيوجدالأزهارأصفربرينباتالحودان

لونمنالحوذاناسمأخذوقد،المعتدلةالمناطة!أجزاء

خمسعلىعادةتشتملوالتيالش!ول،الكأسيةالأزهار

أوراقوتكون،لايمأملسسط!حذاتمستديرةبتلات

بذلكمشابهةأجزاءثلاثةإلىبعمقمنقسمةعادةأضباتا

ما.حدإلىالطيورأقدام

بينطولهايتراوححتىالعاديةالحوذاننبتةوتنمو

الأحيانأغلبفىوتوجدمشتيمترا،وعشرينومائةثلاثين

نوعوهناك،الوقيجوانبأمتدادوعلىوالغاباتبالحقول

الأرضعلىتمتدسيقانوله،الزاحفالحوذانيسمىآخر

بكثرةالحوذانأنواعمعظموتنمو،وهناكهناجذورامنبتة

منالنباتاتهذهالمزارعونويعتبر.الرطبةالأماكنفيم

أ!ارة.االاعشاب

بسبب،النباتهذاأكلعلىتقبللاالأبقارأنكما

فيينتشرالحوذانفإن،لذلك،أسلاذعةااالرةعصارته

.فائدةأكثرنباتاتمزاحماواسعةمساحات

ويعرف،الأوسطالشرقمنالواردالحوذانويزرع

للاستفادةالفارسى،الحوذانأوالآسيويالحوذانباسبم

أصفرأوأبيضلونهايكونوقد،الجذابةال!جيرةأزهارهمن

غامقا.أحمرأوقرنفلياأوبرتقالياأو

الذهبي،الختم،الآسيويالحوذانأيضا:انظر

)الحوذانالعربيةالبلادفيالبريالنباتالشمار،بمالخربق

(.الشائك

الفصيدةنباتاتمندواحداسمالاسيويالحودان

اسمأيضاالاسيويوالحوذان.الألوانالمتعددةالحوذانية

إجماإ

لمحممما

برر/فيز
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نباتمننوعاوخمسينمائتينمنجنسعلىيطلقعلمي

آسياهوالاسيويالحوذاننباتموطنر.الحوذانيةالفصيلة

للزينةنباتابوصفهأخرىعديدةأماكنفييزرعلكنه

غرسطريقعنيزرعالاسيويوالحوذان.الحدائقوتجميل

لهايصيرأنإلىالدرناتتلكفتنمو.التربةفىالدرنات

بيضاءأواللونورديةالأزهاروتكونالفنعميقةأوراق

زراعةوتجودحمراء.أوبرتقاليةأوقرمزيةأوصفراءأو

بالموادالمسمدةالخصبةالخفيفةالتربةفىالاسيويالحوذان

شحمللاالنباتلأنمحميمشمسمكانوفي،العضوية

الرطبة.الأجواءولاالبرد

.الحوذان:أيفئاان!

البلادفيالبريالنباتانظر:.الشائكالحودان

(.الشائك)الحودانالعربية

النموالسريعةالأشجارمجموعةمنواحدةأيالحور

والحور.الشماليالكرةنصفجمئأرجاءفيتوجدالتى

تتميزالتيالأشجارهذهمنضربانالقطنيوالحورالرجراج

منوللعديد.مسننةحوأفذاتحادةمتموجةبأوراق

النسيمأنحدإلىعريضةأوراقأعناقالحورأوراقأنواع

وقبيل،الربيعباكورةوفى.تخفقأوراقهايجعلالخفيف

عناقيدفىللخضرةمائلةأزهارتتشكل،الأوراقظهور

بذوروتختفىالهرية.النورةمنهاالواحديسمىمتدلية

علىالسهلمنتجعلزغبيةقطنيةشعيراتداخلدقيقة

الهواء.فيتحملهاأنالرياح

تنمووهي،الرطبةالبقاعفيجيداالحورشجرةوتنمو

يغرسماوكثيرأ(.مقطوعة)أغصانالشتلاتمنبسهولة

لاأنهاغيرالنمو،لممريعةإنهاإذلظلها،الحورأشجارالناس

الأشجار،هذهجذوروشسبب.سنة1..منأكثرتعيش

مياهوأنابيبالتصريفأنابيبإغلاقإلىالماء،عنبحثهافي

قوانينتحظرالسببولهذا.الأرضتحتالصحيالصرف

مدنها.شوارعجنباتعلىالحورزراعةالدولبعض

وراو

فىالشجرةشكل

الصمفأالشتاء

هذهولبراعمالمتحدةالولاياتوشماليكندافيينموالبلسمحور

البلسم.رائحةالصعيرةوأوراقهاالأشجار

لتجميلأحياناتستخدمالرائعةالباسقةاللمبارديالحورألثجار

أورودا.الأصليموطنهاالأشجاروهذه.الشوارع

البنىأوالأبيضاللونإلىالحورخشبلونويميل

ويستخدمهضعيفخفيفناعمنفسهوالخشب.الشاحب

،الثقابوأعوادوالأقفاصالصناديقصناعةفىالصناع

الورقعجينةصناعةفيالورقصانعويستخدمهبينما

الأجساموحمايةالأثاثلحشوتستخدم)النشارةوالنشارة

(.صناديقفيوضعهالدىللكسرالقابلة

ورقةولكل،أسفلمنفضيةأوراقالأبيضوللحور

وحور.أبيضالفروعقلفولون.فصوصخمسةأوثلاثة

وتتجه.الشكلماسيةوأوراقه،ورفيعطويلشجرلمبارديا

للحورالأصليالموطنهيوأوروبا.أعلىإلىفروعه

وفي.أخرىدولإلىانتقلاومنها،واللمبارديالأبيض

فيصفوففىالأدثمجارهذهيزرعونالناسكان،الماضى

ولحماية،الشوارعجنباتلتجميلأو،العامةالحدائق

زينةكأشمجارشعبيتهاأنغير.الرياحمنالأخرىالنباتات

والرياحالحشراتبسبب،التلفسريعةلأنهاتدنت

.والأمرأض

فيالقطنيالحورمنمستنبطهجينوحوركارولينا

الهجين.انظر:.الأوروبىالأسودوالحورأمريكا،شحرقي

هذهأنويبدو.الشكلمثلثةأوراقالحورمنالنوعولهذا

،أم075عامحواليفرنسافيمرةأولظهرتالشجرة

فىجيدةبصورةوتنمووغبارها،المدندخانتتحملوهي

ولاتنتجذكوركاروليناحورأشجاروكل.الكبرىالمدن

.الأخرىالأنواعتنتجهاالتيالقطيةالبذور

واس!نطاقعلىوينتشرماهاك(.)التاكاأوالبلسمحور

لنموتصلحبقعةأقصىفيشمالأويعيم!كنداعبر
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اسمالرجراخالحور

منمنوعةلمجموعةشائع

العنممالية.أمريكاأشحار

الاسمهذااكتسبتوقلى

التىأوراقهالنعومةلطرا

الطهويلةسيقا!امنتمتد

ترعشهاالتىالمفلطحة

الرياخ.

ولبراعمه.المتحدةالولاياتشماليفيوجنوباالأشجار،

نحلويستخدمالبلسما.شذاالصغيرةوأوراقهاللزجة

الماء.منخلاياهلحمايةالعطريةالصمغيةالمادةهذهالعسل

وأ!هيزرعأتياالحورمننوعمكة()بلسمجلعادوحبق

قلبية.أوراق

القطنى.الحور،الرجراجالحور:أيضاانظر

الأشجارمنأنواعلثلاثةاسما&!جراجا!ر

ا!رةمنالشمالىالنصففىتوجدالحجممتوسطة

قدوأوراقشحاحبلونذوقلفالرجراجوللحور.الأرضية

القلب.شسكليشبهأومستديراأومثلثاشكلهايكون

تهتزوطويلةمسطحةأعناقالأشجارهذهولأوراق

فيالأوراقهذهوتتحول،نسمةهبةلأقلوتتراقص

الفاقع.الأصفراللونإلىالخريف

وشماليأوروبافطالاوروبيالرجراخالحوريوجد

وأمستديرأوراقهوشكلوسيبريا،اسياوغربإفريقيا،

الرجراجالحورأنواعوأشهر.مثلمةأطرافوله،بيضي

أنواععلىوينموالمهتز،الحورهوالشماليةأمريكافى

أطرافذأتمستديرةشبهأوراقوله،التربةمنمختلفة

المسننةالكبيرةالأطرافذوالنوعأما.دقيقةمسننة

الرملية،التربةذاتالمنخفضةالمناطقفىبكثرةفينمو

مسننةأطرافولهاالشكلوبيضيةعريضةوأوراقه

وخشنة.

مشمسةمكشوفةمساحةإلىالرجراجالحورويحتاج

مرضأوحريقنتيجةالمكشوفةالغاباتففىيتكاثر.لكى

بعدويصبحالرجراجالحوريتكاثر،أخرىوسيلةأيأو

يحدثوالذي.الغابةفيالسائدالنباتهوقليلةمشوات

الظل.فيجيداتنموأنواعبهتستبدلأنهوعادة

صناعةفيلبهبتوظيفالرجراجالحورخشبيستخدح!

والصناديقالثقاباعوادإنتاجفييستخدمكماأ!رقا

.تين(ل!صا)اأ!رقيةايرتدا!ناشا

.لشجرةا؟لحورا:أيضانظرا

المنتشرةالكبيرةالأشجارمنمجموعةالمطئىالحور

الأشجارهذهوتنمو.المتحدةالولاياتفىالنموالشائعة

قصير.عمرذاتلكنها،جيدةظلأشجاروهي،بسرعة

ظليلةشحرةيجعلهاممامنتشرةأوراقمنتاحالقطنىالحورلشجرة

أجزاءمنكتيروفىالرطبةالتربةفىالحياةالقطحيالحوريستطيعحدا.

.المتحدةالولايات
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فيالخضرةالقصيرةأزهارهاتتدلى،الربيعأوائلوفي

القطخية.البذورمنكتلاوتشكلالهريةالنورةتدعىعناقيد

ولها،مثلثشكلفلها،اللامعةالخضرأءأوراقهاوأما

اللونذوالغليظالقلفوينشطر.ومسننةمموجةحافات

وتنمو.طويلةوأخاديدمرتفعةأجزأءإلىالباهتالرمادي

شواطئعلىوخاصة،الرطبةالتربةفيالقطنىالحورأشجار

.الأنهار

المناطقأنحاءكلفيينموالشرقيالقطنيوالحور

الأسودالقطنىالحوروينمو.المتحدةالولاياتفيالشرقية

ذاتشجرةأطولوهو،الهادئالمحيطساحلامتدادعلى

خشبهابأنالأشجارهذهوشسم.الغربفيعريضةأوراق

ويستعمله.وهشلينالفاغأوالمبيضالبنياللونذا

والأثاثوالأقفاصالصناديقصناعةفىالمصانعأصحاب

عندوتستعمل(الخشب)نشارةوالنشارة،اللبوخشب

إلىمكانمننقلهاعندلحمايةتحتاجبموادالصشاديقتعبئة

آخر.

الحور.،الهريةالنورةأيضا:انظر

اليرقة.انو:.الحوراء

أم(.299-1)159حبيبألبرت،حوراني

بريطانياإلىأسرتههاجرتالأصللبنانيعربىمؤرخ

علىوحصلأكسفوردفيتعلممانشستر.فيوولد

التاريخدرس.أم489عاممنهاالدكتوراهدرجة

الكتبمنكبيراعدداوكتببها،العربيةوالدراسات

-أ)897النهضةعصرفىالعربىالفكرأهمها:

الغربيين.المستشرقينمنجيليدهعلىتخرجام(.139

أكسفورد.فىتوفى

ابنهو،المصريينقدماءأساطيرحمسب،صرس

معا.المصريينقدماءمنالسماءآلهةمنولعددلإيزيس

الهةوكانتملكياطفلايصورإيزيسبنحورسكان

وأصقوراإماتصور،حورستسمىكانتالتىاسمماء،

حورسالالهةمنالنوعانينزعصقور.رؤوسلهمرجالأ

بالفراعنةتحيط،ملكيةأساطيرمجموعةمنليكونا

الدنيويشكلهفىالفرعونتمثلالأساطيرهذه.الم!ريين

يطالبمطعاوابناأعدائهعلىينتصرمؤلهاملكياصقرا

أوزيريس.،والدهوفاةبعدبالعرش

فيمختلفةألممماءتحتيعبدالمؤلهالصقركان

واحدكلحولتنشأوكانت،متنوعةمصريةمجتمعات

حورسأيضاويسمىحرويريسفعينا.مميزةأساطيرمنها

إدفو،حورسكانوالقمر.الشمسكانتاالأكبر،أوالكير

يذشمصيكقرصيومكلالسماءيعبربهديتي،أو

فقد،الأفقينبحورسأيضاويعرف،حاراختىأما.أجنحة

إلهمعمؤخرااسمهالمصريوندمجآخرشمسإلهكان

حارأختي.-رعاللإلهليصيررعالشمس

إيزيس.:أيضانظرا

كانتالقديمةالأساطيرفيجميدةعذراءالحوريئ

الأريدة()مفردها،فالاريدات.الختلفةالطيعةممالكتحرس

الناريدة(،)مفردهاوالناريدات،والجبالالتلاليحرسنكن

)مفردهاالنياداتأما.المتوسطالأبيضالبحريحرسنكن

أما.والجداولوالغدرانالأنهارحورياتفكنالنيادة(،

الأقيانيدة(.)مفردهابالأقيانيدات،محميافكان،المحيط

كما.والغاباتالأشجارالغاباتحورياترعتوقد

بعضكانالتيالينابيعبحراسةالنياداتمنالعديدقامت

منيشربونالذينأولئكتلهمكانتبأنهايعتقدالناس

وإلهامللتنبؤقوىيمتلكنالنياداتبأنيعتقدكانمياهها.

الجبالمنجاءتبأسماءعرفتالأريدأتأنكما.الناس

فيها.يعشنكناللواتي

وكنالبشرعلىوعطوفاتودوداتالحورياتكانت

منينتقمنأحياناولكنهن،الإنسانمنيهربنخجولات

وقد.حمايتهنتحتالواقعالشيء!ذونالذينالناس

الحقولالهة)أحدبفونالغابةفىالحورياتمثلت

عندالغاباتالهةمن)إلهوبساتير(الرومانعندوالقطعان

يلعبنوهنيصورنكنأوفرس(،وأذناذيللهالاغريق

الخالداتهنوالنياداتالأريداتكانتوقد،السفنحول

فقط.

يعيشكانأنهيزعمأسطوريمخلوفاليحر!حوريئ

الشعبيةالمعتقداتحسبالبحرلحورياتالبحر.في

يغرينوكن.سمكةالاخروالنصفإنساننصحفهاأجسام

يجلسنكنفقدوغنائهن.بجمالهنالبشرمنالرجال

سحرية.قلنسوةجانبهنوإلى،الذهبيةشعورهنويمشطن

ويأخذنهفيهيرغبنالذيالرجلرأسعلىالقلنسوةفيضعن

لبسبوساطةالبحرفيالرجلذلكويعيش.معهنبعيدا

تأسرالتىالماءغرانيقهناكوكانت.السحريةالقلنسوة

النساء.

بحريةكمخلوقاتالماءوغرانيقالبحرحورياتوردت

مثلمعينةبحريةحيواناتوتبدووالشعر.الفنفيخرافية

منالبحروبقرةالبحرخروفوبخاصةوالدلفينالفقمة

المظهرفىالتشابههذايفسروقد.بالإنسانشبيهةبعد،

القضص.

الخيلاني.أيضا:انظر
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اليرقة.،الحورية،الحشرةانظر:الماء.حورية

الأحياءانظر:اليحار.أعاليأحياءحوص

.حوض،المائية

الأحواضاأكبرالكبيرالأرتوازيالحوم!

منكبيرةمساحةأسفليقعأستراليا.فيالأرتوازية

منالشمالىوالركنويلز،نيوساوثضسمالكوينزلاند

2،كممليون51.أخةالبامساحتهوضمنأستراليا.جنوب

المياهمنمنتظماإمداداتقدمثقب005/1!الي!ب

الأرتوازية.البئر:انظر.للزراعة

الماء،خارخالعسفنلوضعيستعملالجا!الحوص

تحتعليها،إصلاحاتإجراءإلىحاجةهناكتكونعندما

هاك.السفنحوض:انف!إللعسفينة.المحددالماءخط

نظافةأحواضرهما:الجافةايلأحواضمنرئيسياننوعان

العائمة.والأحواض،السفينةقاع

الأحواضاهذهتستعمل.السفينةقاعنظافهأحواص

وكانت.السفنترميمأماكنفيالكبيرةالسفنلإصلاح

فيظهرتالتيالعباراتمنالسفنقاعنظافةعبارة

وكان.الأخشابمنالسفنفيهاتصنعكانتالتيالعهود

النظافةحوضويشبهبالقار.يطلىثم،ينظفالسفينةقاع

الخرسانة،منالمبنيالضعخمالح!مكبيرحدإلىهذا

الحوضهذاأطرافأحدويفتح.الأرضفيغرسوالذي

أصسميسةاتدخلوعندمااخر.مائيممرأيأونهرأومرفأعلى

انتشالحهازبوصعالترميماعماليقوم،الحوضهذافي

ينزاشعائموصطوفأو،السفينةتحتالغارقةالمراكب

تقومثم.المفتوحالطرفعلىبوابةإقامةأوتحتها،

تدريجيا.الهبوطفيالسفينةوتبدأالماء،بسحبالمضخات

منقطعببعضالسفينةقاعبإسنادالعماليبدأث!!

،الحوضوجوانبأسسفينةاب!تكأوتادتستعم!ا،خشاب1

واستقرارها.توأزلهاحفظعلىبذأك:تساعد

يبدأ،السفينةفيالإصلاحاتأعمالتنتهى:عندما

إلىالماءارتفاعيصلحتىبالماء،الحوضملءلمحىأحمالا

البوأبةتفتحوعندها.البوابةخارجالماءمستوىنفمم!

.الحوضمنالسفينةوتخرج

تديرأنالأحواضلهذهيمكن.العائمةالاحواض

يمكنكمابها،الخاصةبمراوحهاوتتحركذاتئا،نفسها

فىأهميتهاالأحواضولهذهأخر.إلىمكانمنسحبها

أماكنفىالسفنإصلاحفىتستخدمنهالأالحرهـب

صندوقالعائمالحوضويشبه.ماميةالأالبحريةاطعارك

ويصنع.والأطرافالأعلىالجزءمنهأزيلالذيالأحديةا

علىجزءكل،متعددةأجزاءعلىحوأضالأهدهبعض

حتىالأجزاءتجم!ذهثم،اللاتيني)ول(حرفشكل

العائمالحوضقاعويحتويكبير.حوضذلكمنينشأ

تدخلوعندما.المياهفيهاتدخلحجيراتعلىوجوانبه

لجعلتكفيبدرجةيهبطالحوضتجعلفإنها،المياهفيها

بشفطالمضخاتذلكبعدتقومثم.فيهتدخلالسفينة

ترتعإلسفينةوبذلك،بالارتفاعالحوضويأخذالماء،

والأوتادالأخشابقطعتستخدموهناالماء.منوتخرح

فيوتستقرتوازنهاتحفظحتىأسمفينةالإسنادالخ!شية

وعندما.الجافةالأحواضفييحدثكماذاكموضعها

حتىأخرىمرةالحجيراتتعوم،الإصلاحاتأإجراءيشهى

فيالجافةالأحواض

فيماوندبيجت

بواشنطفيلريميرتور

المتحدةالولايات

سفنلإصلاحتستحدم

الأساطيل.



نأعلىقادرةالسفينةتجعلكافيةبدرجةالحوضيهبط

الماء.علىتطفو

الذيالعظميالهيكليالتركيبهوالجسم!حوص

البوليةبالمثانةويحيط،البطنمنالأسفلالجزءيسند

الأعضاءإلىإضافة،الغليظةللأمعاءالأخيروالطرف

تسطحاأكثربأنهحوضهاعظميتميزالتيللمرأةالتناسلية

المر!يفصاغهيتميزكما،الرجلصضمنوأصنهى

.تساعلابا

علالمفاعندالحوضمعالفقريالعمودوشصل

بالجزءالفخذعظامتتصلكما.الحرقفيةالعجزية

،الخاصرةمفصلىمنكبيرةبمفاصلالحوضمنالأسفل

مما،مفرغحقيفراغداخلمدوركعبريتكوينذات

وتقوم.اتجاهاتعدةفىالحركةعلىالأرجليساعد

بعظامالحوضبتوصيلالكبيرةالعضلاتمنكتل

الفخذ.

كبيرةعظاممنمتناظرينجزءينمنالحوضويتشكل

لتكودقالحوضمقدمفيتلتقيالتىالخاصرةعظامهي

)عظمةمعالخلفمنتلتحمكما،العانيالارتفاق

واحدةقطعةتشكلعظميةفقراتخمسوهي-الإسك(

كأنهاالنمومكتمليعندالخاصمرةعظاموتبدو.العظاممن

عظم:هيعظامثلاثةمنتتكونولكنها،واحدةقطعة

العظامهذهوتتكامل.العانةوعظمالوركوعظمالحرقفة

العظمهوالحرقفةوعظمالنمو.باكتمالبعضمعبعضها

علىيدكتضععندماتتحسسهالذيالمسطحالعريض

علىوزنكمنكثيريرتكز،تجلسوعندما.خاصرتك

فيقوسينشكلفىالعانةعظاموتتكون.الوركعظم

.الارتفاقعندتتصلانالحوضمقدمة

أ!افياالقوس-الىركعلى

تركيبها.فيالحوضتشبهالمؤخرةعظام

اليم!مختلفةانواعا!مل

القطهن.منحمولةتشحن

التيوالسفينة.الخاموالموادئغ

بجوارالموجودةالمياههواسفنحوضالسفنحوص

،المياهفيممتدرصيفبجوارأو،والتفررالشحنرصيف

رصيفينأو،وتفريغشحنرصيفيبينالممتدالحوضهوأو

يستعملكما.السفنفيهتطفوحيثالبحر،فيممتدين

رصيفأووتفريغشحنرصيفبمعنىالمصطلثذلك

.المياهفيممتد

بواباتلهالذيذلكهوالجافغيروالحوض

الدخولمنمنعهاأوالحوضداخلالمياهعلىللحفاظ

أثناءالمياهمنالمستوىبنفسالحوضهذأويحتفظ.إليه

فيالأحواضمنالنوعهذاويستعمل.والتفريغالشحن

بصورةوالجزرالمدفيهاينخفضأويرتفعالتيالموانئ

.كبيرة

.الجافالحوضأيفئا:انو

غربفىكبيرةصحراوية!ةالكييرالحوص

يجفوقد.وقنواتبحيراتعدةفيهاالمتحدةالولايات

والحوضيتبخر.حيثالبحيراتفييفرغأوالقنوأتماء

داخلتصبقنواتهالأن،داخليصرفمنطقةالكبير

المنطقة.خارجمائيةمناطقمنبدلأالمنطقة

في2كم000.052حواليالحوضيغطي

وويومينج،ويوتا،،وأوريجونونيفادا،وأيداهو،كاليفورنيا،

التىالأشجارأما.الحوضالصحراويةالحشائشوتغطي

المرتفعة،الجبالفيوموجودةمحدودةفهي،بالمنطقةتحيط

مستوىاختلافإلىالأشجارارتفاعاختلافيرجعكما

مناطقوهىالمستنقعاتوتوجد.الجبليةالمرتفعات

بحيرةوأكبرها.الوديانبعضفيالماءتحبسمنخفضة

وبحيرةوهامبولدكارسونومستنقعالكبرىليكسولت
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فيالموتواديفىالحوضفيجزءأعمقويقعبرميد.

كاليفورنيا.

شهصبارتشاحجفتمنطقةالمائبىالحوص

حوض!أعبيرةاأءأساااحواضوتشمل.وروافده

إفريقيا،فيأحصنعو:االمتحدةالولاياتفيالمسيسيبى

آسيا.فييانجتسيوحوض،الجنوبيةأمريكافىوالأمازون

النهرفيهايجدلامنطقةعلىأيضاتطلقحوصوكلمة

تفرغ،الأحواضمنالنوعهذاوفيالبحر.إلىمخرجا

تجف.أوالرمالفيتختفيأوداخليةبحيراتفيالأنهار

ذأسكأ!مثاالأحواضراهذهبعضفيبحيراتتوجدوقد

أ!لاياتبايوتاولايةفئالكبرىليكسولتبحيرة

الأمريكية.المتحدة

الكبير.المائيالحوضأيفئا:أنظر

منكمياتأخخزينحوضالكييرالمافيالحوص

وتوليدالزراعيةالأراضيريفيامستخدامهاليتمالمياه

والاستجمامللاستهلاكاللازمةبالمياهالناسوتزويدالطاقة

الحوضيكونأنويمكن.الأحواضهذهمنبالقرب

أحواضاالطبيعيةالأحواضتشكلإذصناعيا،أوطبيعيا

بمياهها.المدنمنالكثيرتزودمائية

صناعي،حوضيىبإنشاءالمهندسونيقومأنويم!ش

مستويةبقعةفيحوضبحفرأوضيق،وادعلىسدببناء

عنالناتجةالأحوأضتلكعلىالأمثلةومن.الأرضمن

السدوحوض،زمبابويفىكاريباسدحوضسد،بناء

فيالكبيركوليسدوحوضمصر،فىلأسوانأحاكطا

الحوضحجمقياسوشم.الأمريكيةالمتحدةأ!ا،ياتا

الم!صعب.بالمترالمافط

بالماءيحتفظالذيالصغيرالمائيالحوضيسمى

تحتيبنىحوضوهوالماء.خزانالمنزلىللاممتخدام

.المطلوبوبالحجم،دائريأومربعشكلعلىالأرض

لمنعوذلكالماءخزانجدرانعلىالإسمنتاصبويم!س

وكذلكالعضويةالمياهعلىتحتويالتىالجوفيةالمياهدخول

الشوائبتلتقطالأمطارمياهإنحيث.أ!سطحيةاالياه

قبلبمرشحتصفيتهايجبلذلكالجو،فىاهوحودة

الماء.لحزاننز!أكا

شكلعلىالحوضهذايكونأنيمكنكذأن

وأمرتفعةبهياكلمدعمةالمياهلحفظكبيرةخزانات

فيووضعهاالخزاناتهذهبناءويتم.صغيرةخزانات

فيموجودةمبانأعلىمنارتفاعاأكثرت!صنمناطق

المياهلضخالكافىالضغطعلىللحصولوذلك،المنطقة

المبافي.منالعلويةاللأجزاءإلى

الماالحوضهدايودر.المياهم!كميرةك!ياتيحزدالكبيرالمائىالحوض

نية.يطافيادلمدا

منعددفيوالشر!للصناعةالمياهمنكمياتلويلزإلانواديلىئي
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القوةالماء؟بمالريالسدبمبمالمياهقنطرة:أيضاانظر

المائية.

ولد،الموصليعلىبنمحمدالقاسمأبو!حو!ال!

التارليعرفولاالهجريالرابعالقرنفيوتوفيبالموصل

سنةبغدادمنتجوالهوبدأبالتجارةعمل.لميلادهالصحيح

السياسيينالدعاةمنكانأنهويعتقدم(،هـ)331439

أخباربمعرفةشغوفاحوقلابنكان.الفاطميينأوللعباسيين

الاستعلامكثيرالأمصار،حالعلىوالوقوفالبلدان

كتابآلفوقد،المؤلفةالكتبلقراءةمحباوالاستخبار،

إقليماالإسلامبلادأقاليمفيهتناولالذيالأرضصورة

دارفىاهتمامهحصرأنهويبدوصقعا،وصقعاإقليما

.الإسلام

عهدعلىقرطبةفيطويلةسنواتحوقلابنعالقوقد

معلوماتمنأوردهفيماذلكوانعكسالثالثعبدالرحمن

بالأندلس.والاجتماعيةالاقتصاديةالحياةعنوافية

تكونبحيث،للعينينطبيعيغيرانحرافالحول

آخر.شيءإلىالأخرىتنظربينماشيءإلىتنظرإحداهما

)الهيتروتروبيا(الحذارحولباسماأيضاالحالةهذهتعرف

رؤيةعلىالعينينوضعيساعدوعادة.العينانحرافأو

حالةوفي.المكاننفسوفىالوقتنفسفينفسهالشيء

كانتوإذاموضعها.عنبعيداالعينينإحدىتتجه،الحول

الحالةفتعرف،الأنفنحوالداخلإلىمتجهةالعينهذه

العينتتجهالوحشيالحولحالةوفى.متقاربحولبأنها

العينتتجهحيثرأسئاالانحرأفيكونقدأو،الخارجإلى

وأمستمراالحوليكونوقد.أسفلإلىأوأعلىإلىالمعتلة

إلىعينمنينتقلأو،واحدةعينايصيبوربمامتكررأ،

.أخرى

وتحدثشيوعا.الحولأنواعأكثرهوالمتقاربوالحول

أربعتحتالأطفالعندالمتقاربالحولحالاتأغلبية

ماغالبا،الرؤيةفلتوضيحالنظر.بطولالمصابين،سنوات

معأالعملعلىعينيهمالنظربطولالمصابونالأطفاليجبر

وأضعفبسببأحياناالحولويحدث.الحوليسببمما

فيلتلفويمكن.العينعضلاتنشاطفيقصورأوإفراط

والقابلية.الحالةهذهإلىيؤديأن،عصبتوصيلات

بالوراثة.تأتيبالحولللإصابة

بدأإذاخاصة،الأطفالعندالحولتصحيحويمكن

أستخدامعادةالحولعلاجويشملمبكرأ.العلاج

وتدريب،الأضعفللعينالإجباريوالتعديلالنظارات

الحولحالاتمنكثيراأنغيرمعا.العملعلىالعينين

لكبحعقاقيرأستعمالأو،جراحيةعمليةمنلهالابد

،الحوليصححلموإذا.العضلاتلإحدىالمفرطالنشاط

تماما.تفقدهاأومطلقاالمعتلةالعينرؤيةتعتدللافقد

العين.:أيضاأنظر

الكويتيةالمدنأودىبكونهاتتميزكويتيةمحافظة!حولي

هذافيالكويتالعاصمةوتسبق،اسمكانعددحيثمن

عامإحصاءفيالمحافظةسكانعددكانوقد.ألمجال

وأ،نسمة425.601حواليهـ(أ093،أم017)

العددهذاويزيد.الدولةسكانإجماليمن%822.مايعادل

العددهذاوزاد76%.بنحوأنذاكالعاصمةسكانعددعلى

أكثربزيادةأم،859عامإحصاءفينسمة451)261إلى

.أم079عامعن)36%(الثلثمن

بينسكاناالأكبرالعمرانيالمركزحوليمحافظةوتعتبر

1)96268.1سكانهاعددبلغفقد.الكويتمحافظات

كانوهواهـ(،41)0أم099عاممنتصففىنسمة

آنذاكالدولةسكانعددإجمالينصفعلىيزيد

7.7بنحوالكويتمحافظةسكانعلىوزاد.%54(،)5

8.2بنحوالأحمديلهاالتاليةالمحافظةسكانوعن،مرة

،ام599عامنسمة239466سكانهاعددوبلغ.مرة

البلاد.سكانعددمن%8.25نسبةتشكلأنهاأي

لذلك2،كم358علىحوليمحافظةمساحةتزيد

الكثافةحيثمنالكوشيةالمحافظاتأكبربأنهاتتميزفهي

السكانية.

تضمالتيالكبرىالكويتمدينةضاحيةحوليوتعتبر

أحياء.منيتبعهاوماالسالميةمعها

الكويت.:أيضاانظر

خلالويموتبذوراوينتجويزهرينمونباتالحولي

إلىفتحتاج،الحولثنائيةالنباتاتأماواحد.نموموسم

،الأخرىوالنباتاتحياتها.دورةلتكملنموموسمي

منوالعديد.سنواتعدةتعيشأنيمكنمعمرةالمسماة

مثلاستنباتيجب.حوليةالبساتينوورودخضراوات

والخياروالبازلاءالفاصولياتشملالتيالنباتاتهذه

.عامكلالبذورمنوالزينيةوالبطونية

النباتبمالحدائقتنسيق،الحولثنائيأيضا:انظر

المعمر.

شكلأتمثلأصيلةعربيةقصةاسميقظانبن!حي

أنماطوتبرز،العربعندالقصصيالفنأشكالمنباكرا

فىومفهومهصاحبهاآراءتظهركما،للدينالناسفهم

القرنفيغرناطةفيلسوفكتبها.والشريعةالعقلقضايا

طفيلبنعبدالملكبنمحمدأبوبكرالهجريالسادس
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أعمالهمنلنايبقولمأم(.186هـ،581)توفيالقيسي

أبوبكر.،طفيلابنانظر:.القصةهذهغير-مقلوهو-

بعدمالقائلةآراءهالقصةهذهفيطفيلابنصبوقد

قالبفيأسدينواالفلسفةب!!أووالشريعةالعق!!بينالتعارض

جزيرةكطيقظانبنحيأغصةالط!طنشأ.قصصيروافط

طبيعىبش!ص!!نشأإنهأوطفلا،فيهاألقيقدوكانمعزوأسة،

الديالكونتأم!!،وترعرعنماأنوبعدوترابها.مادتهامن

جزيرةإلىوينتقل،أغطرةباالتوحيدحقيقةإلىفوصلحوله

الأوليعلما.وأبسالسلامانهمالشخص!تفيلتقيأخرى

الحقا!!-سطحياتدينايتدينونأسذينا-الجزيرةأهلمنهما

أضانيايميابينما،الأمثالضربطريقعنوالوجوديةالإأهية

صوفية.نزعةوفيهالعقليوالنظرأخأملاإلى

أ!يهإتوص!ماأدأبسالمعيتفاهمأنبعدحيويدرك

أبسالوما:رثه،ةأغص!إباأحصنواالوجودلحقائقإدراكمن

اعورفا،قاحدةلحقيقةوجهانإلاهوإنالنبوةطريقعن

وصانعالأرضر:اأصسمواتاربوهوواحد،أ!والخاواحد

كأفراد.الذاتيأخأملاطريقعنإليهنصلقد،الموجودات

الأمثالضربفيأبسالطريقةإلىبحاجةالجماعاتلكن

الحقيقةإدراكعلىللعامةقدرةلالأنه،ذلكلمعرفةالحسية

والنظرالذاتيالتأملأصحابإليهايصلقدالتىالمجردة

إليهابحاجةوالخليقةمنها،ولابدحق،والنبوة.العقلي

الخالق.معرفةإلىللوصول

كلها،بالحقيقةالجزيرةأه!يكاشفلاحياأنإلا

عبادةاللهأ!يعمدالأخرىاالجزيرةإلىأبسالمعويعود

أجق!ت.ايأتيهماحتىخالصةروحية

أ-اأعاادوريعمرهالذيالإنسانيالعقلالقصةوتمثل

والتأملبالفطرةوالوجودالكونحقا!ل!تإلىفيصل،العلوي

.النبوةطريقعنالإنسانتلقاهاأنبعد

الذاتيةالتجربةأهميةعلىيقظانبنحيقصةوتؤكد

منكثيرعلىآثارهاتركتوقد.والدينيةالفكريةالخبرةفي

واللغاتاللاتينيةإلىوترجمتوالمفكرينالجامعات

الحدشة.ال!وروبية

سماهالذيرشدلابنأممتاذاطفي!ابنوكان

أوروباعرف!طريقهعنوالذيالأكبر،الشارحدانتي

رشدابنحددوقد.وفلسفتهأرسطوالنهضةعصرفي

ليحستوهى،والدينالضريعةلفهممستوياتثلاثة

بنحىفىطفي!!ابنإليهذهبماجوهرعنبعيدة

وفهم،الخاصةوفهما،للدينالعامةفهمفهناك،يقظان

يتغير.لاواحدجوهرللدين!صانوإن،الخاصةخاصة

تباينعلىأيديناوضعتيقظانبنحىوقصة

يطرحقصصيروائىبشكل،الفهملهذاالمستويات

فلسفية.قضية

الفلسفيةالأفكارمزجهفىطفيلابنبراعةوتتجلى

الأفكارهذهلتسويغجهدهوفى،الشعبيبالقصصالدقيقة

ابنبفلسفةقصتهفىتأثرهطفيلابنذكروقدوفنيا.منطقيا

سينا.

النضجمنجوانبيقظانبنحىقصةرفى

لصبإطارسوىليسالقصةقالبكان:إن،أعصصيا

منكثيرقدروقد.النصفيوالصوفيةأغلسفيةاالاراء

بنحيفعدواطفيللابنالقصصيالحهدهذاالنقاد

جميعا.الوسطىالعصورعرفتهاقصةأفضليقظان

والمسلمين.العربعندالعلوم:أيضاانظر

البريالنباتانظر:الرجلة.بأوراقالعالمحي

الرحدة(.لأوراقاأا!اا)حىالعربيةالبلادفي

البلادفيالبريالنباتانظر:.الجداريالعالمحى

(.الحدارياأععا)حىالعربية

البلادفيالبريالنباتالظر:.الكادبالعالمحي

الكادب(.العالم)حيالعربجة

جن!،العالمحينباتئبات.،العالمحي

ارينةنبا،تمن!ع006!صاليمش)مجموعة(

العالمحينباتاتومعظم.الاحتمالعلىالقدرةذات

وهى.الشماليةالمعتدلةالمنطقةفيأصلاموجودة

السميكةأورأقهافىبالماءتحتفظأيعصارية،ناتات

نجميةوأزهارهاالعصاري.النباتانظر:.اطحيمةا

وتحملوبيضاء،وقرنفليةصفراءألوأنذاتاصشكل،ا

رؤوسعلىعادة

نباتاتولبعض.مسطحة

سيقانالعالمحي

وعادة،متسلقةمنخفضة

هيئةفىأوراقهاماتنمو

،الأرضقربعناقيد

لتغطيةعادةوتستخدم

العارية.والأرضالصخور

طويلةسيقانولبعضها

فاصلةكنباتاتوتستخدم

ويسمى.أرضينبين

نباتأحيانا:النبات

العالمحينباتات
الصخور.

(،أحرىخاصة)ممنمك!تالطفل؟الانطوائيانظر:.ءاب

علم.،النفس
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لأك!

!حبر!ث!

الحيواناتأيضايشملكما(.اليمين)أعلىالصورةفيتظهرالتيكالأميبا،الخليةوحيدةدقيقةكمائناتيشملالحيةالكائناتفياللثيرعالتى

الصورةفىيظهرالديالنبيوفرس،الييمن)أسفلالصورةفىيظههرالذيالصبارمنكلويعد.اليسرىالصورةفييظهرالذيكالفيلالضخمة

.والحشراتالنباتاتوهما:الحيةالكائاتفيالمجموعاتلأكبرمثالينسو()الو

إلحياةا

التمييزفى،بعفالصعوباتالناسمعظميواجه.ادكياة

بمكانالسهولةمنفمثلا،والجماد.الحيةالكائناتبنر!

كائناتبوصفهاوالشجرةوالحصانالفراشةعلىالىرف

والمنزل،الدراجةعلىالتعرفالسهولةمنوكذلك.صيئ

كائناتالأشياءالناسويعد.جماداتبوصفهاوا.لمجر

مثلببعفالأنشطةالقيامعلىالقدرةلديهاكانإذاصبئ

ثر.لتكاواموكا

صعوباتأيضاالأحياءعلماءيجد،أخرىناحيةومن

الواسعةمعرفتهممنالرغمعلى،الحياةتعريففىثديدة

الفاصلالخطتحديدفىالصعوبةهذهوتكمنا؟حياء.با

،المثا!سبيلعلىفالفيروس.والجمادالحيةالكائناتبر،

ولكنه،الحيةالخليةخارجوهوحياةبدونجسيمايصلى

ا!ز.الخلي!ةداخلبسرعةوشكاثرنشاطاأكثري!مون

علماءركز،للحياةالدقيقالتعريفإيجادمنلأوليلى

الكائناتدراسةطريقعنالحياةفهمعلىبعمقالاأحياء

الحياةبدراسةيهتمالذيالعلمعلىويطلقنفسها.الحية

تخصصية.فروععدةإلىينقسموهوالأحياء،علماسم

فيالكيميائيةبالعملياتتختصمثلا،الحيويةفالكيمياء

انتقالبدراسةالوراثيةالهندسةعلمويقوم.الحيةالكائنات

وتزخر.نسلهإلىالحيالكائنمنالوراثيةالخصائص

علىتربو،الحيةالكائناتأوالأحياءمنأنواعبعدةالحياة

البكتيريا،منبدايةأحجامهافيوتتفاوت،نوعمليوني

العملاقة.الزرقاءالعنبرحيتانإلىبالمجهرترىالتي

الأجواء.مختلففىتعيشأنالحيةالكائناتوبإمكان

الحارقة،الصحاريشمسفيتعيعق،الكائناتفبعض

وهناك،بالرطوبةالمشبعةالغاباتفيالاخربعضهاويعيش

القطيةالمياهفيالعيشبإمكانها،أخرىكائنات

حيثمنكثيراالحيةالكائناتتختلفكما.المتجمدة

التباينهذامنالرغموعلىللغذاء.احتياجهاأوالسلوك

نفسمنتتكونالحيةالكائناتكلأنإلاالشديد،
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التفاعلاتأنواعبنفسكذلكوتقوم،الكيميائيةالفصائل

الكيميائية.

إلىالوصولفىبعيدأمدومنذطويلاالعلماءفكرلقد

بدأتكيف-أهما:رئيسي!تأينسؤاعنمحددةإجابات

فىحية!صائناتتوحده!!2-س!إد!رض؟علىالحياة

العالم؟فيآخرمكان

ال!صائناتمحتلفعلىمستمرةالأبحاثولازالت

جموعالبحوثهذهتساعدوقد.الأرضعلىالحية

إثباتهابالإمكانيكون،علميةنظرياتتكوينفيالختصهيئ

العلمية.التجاربطريقعن

الحيةالكائناتخصائص

الحصائصلعضفيتقريباالحيةالكائناتكلتشترك

أض!صاثرا-أ:علىالخصائمرهذهوتشتمل.الأساسية

الخلايا(.فىامميميائيةا)التغيراتالأيض3-النمو2-

أضكيف.ا6-ألاستجابة5-الحركة4-

زقدالحصائصر.هذه!سلحىكائنكليظهرولا

وتعذ.الخصائصهذهببعضالجماداتبعضيتمتع

الكائناتلكلطبيعياأساساالسابقةالعستالخصائص

الحية.

الكائناتأعدادبهاتزداداشتيالومعيلةهوالتكاثر.

الجنسى،التكاثر-أهما:التكاثرمننوعانوهناك.الحية

خلقأ!جنسىابالتكاثرويقصد.اللاجنسي2-التكاثر

بعضوهناك.أساساموجودآخركائنمنجديدكائن

أست!صاثراطريقعنتت!صاثروالنباتاتالحيواناتأنواع

جديدكارتفئخلة!الجنسىالتكاثرحالةفىأما.اللاجنسي

معظمافىتأتيالشالجنسيةالخلايامننوعيناتصالمن

ويتكاثر.أنثىوالآخرذكرأحدهما،والدينمنالحالات

عن،الراقيةوالنباتاتالحيواناتومعظم،الإنسانمنكل

التكاثر.انظر:.الجنسيالتكاثرطريق

الحية،الكائناتحجمفىتحدثمنتظمةزيادةالنمو.

طريقعنالنباتاتفتنمو.النضجإلىطريقهافىوهي

ثموالماء،الكربونأكسيدثانيمنالبسيطةالجزيئاتتناول

عنالحيواناتتنموبينما،معقدةموادإلىكيميائياتحويلها

إلىالأطعمةهذهتحويلثمالختلفة،الأطعمةتناولطريق

التنامي.عنيختلفالحيويالنمووهذا.حيوانيةأنسجة

تجمعطريقعنالجمادحجميزدادالعمليةهذهففي

الملحبلورةفمثلا،.الخارجيسطحهعلىجديدةطبقات

منجديدةطبقاتتجمعطريقعنويكبرحجمها،يزداد

النمو.ان!:.الخارجىمعطحهاعلىالملح

التىالكيميائيةالعملياتكليشملوهو.الأيض

والطاقةالجزيئاتتحويلمنطريقهاعنالحيالكائنيتمكن

الكائنالأيضويمداستعمالها.يمكنبعسيطةأش!صالإلى

أنسجتهونمونموهفىيحتاجهاالتيالبناءبجزيئاتالحي

البالية.الأنسجةواستبدالالجديدة

داخلالغذائيةالموادهضمنتيجةالبناءجزشاتوتأتى

التركيبطريقعنطاقتهالنباتيأخذو.الحىأس!!ائنا

أثناءالطاقةهذهبتخزينالنباتاتتقومحيث،الفوئي

كيميائية.مركباتإلىوتحويلهاالضوئىكيبإاعملية

النباتاتمنكلفيالأخرىالحيويةالأنشطةكلوتعتمد

.مفيدةمركباتإلىالطاقةهذهتحويلعلىوالحيوانات

اتحادطريقعنالحيةالكائناتفيالتحويلهذامعظمويتم

العمليةهذهوتعرف.الأكسجينمعالغدائيةالمواد

أكسيدوثانيالماء،منكلينتجطريقهاوعن،بالأكسدة

التيالطاقةمركباتمنكثيرةأخرىوجزيئات،أس!صدونا

فىالطاقةتخزنوالتىالأدينوزين،فوسفاتثالثتسمى

منهاالاستفادةالحيللكائنيمكنبحيث،الحيويش!سلها

الأيف.انظر:.الحاجةعندوإطلاقها

.بأخرىأوبطريقةالحيةالكائناتكلتتحرك.الحرك!

فىالعصارةانسيابفىتتمثلداخليةحركةلهافالنباتات

تغلقكماالضوء،أتجاهفييميلأنللنباتويمكن.الأنسجة

فهيالحيوانفيالحركةأماالمساء.يأتيعندماأزهاره

الحيوانلأن،النباتفيالحركةعنوتختلف،واضحة

!!به!حبرءفيخ

.ب!،

"،فى

7يمكل

،!

-هـص

رر+ء-خ!به!!طج!؟يم!بهبهو3*-.---ير---لا

وتعمل.الثلحيةالمياهفىالحياةعلىخاصستسكلتكيفالبطريقطائر

البطريقأحنحةتحواص!كماتدلئته،علىالشحممنسميكةطبقات

.الطيرانولي!السباحةعلىيساعدهممارعا!إلى



595الحياة

دا-

ال!

وتى

المت!

لها

الحى

غط

الث

الص

هذا

لورا
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تتحركالحيواناتبعضوهناك.الطعامعنبنفسهث

بجزيئاتالمحملالماءيحركمثلا،فالإسفنج.فقطلميا

الثابت.جسمهداخلدائريشكلفيشام

تشعرأنالحيةالكائناتبإمكان.الاستجابة

التيالمتغيراتوتسمىحولها.منللمتغيراتضجيب

فبعض.المنبهاتالحيةالكائناتفياستجابةطر

يستجيبمنبهاتتكونقدوالحرارةكالضوءيرات

أشكالأالا!متجابةهذهتأخذوقد.الحيالكائن

أنوأعمننوععلىيشتملمعظمهاكانوإن،خلفة

داخلتنكممقأنبإمكانهامثلا،فالسلحفاة.ركة

ضوءصوبالاتجاهبإمكانهوالنبات،الدرقيأئها

الموادعنبعيداتسبحأنالبكتيرياوبإمكانصمس،

نأمنالحيالكائنتمكنالخاصيةوهذه.التكيف

ويشتمل.بهالمحيطةالبيئةداخلمثلىبويقةويتكاثرق

)وحداتالحيالكائنمورثاتتغيرعلىالتكيف

الحيةوالكائناتجيل.إلىجيلمنتنتقلالتياثة(

المتغيراتمعالتكيفمنلهالابدوتتكاثر،تعيش،

الخاصيةهذهجعلتفمثلا.المحيطةالبيئةفيالأمدبلة

انظر:.الحشريةالمبيداتتقاومالحشراتأنواعر

للتكيفقابليةأيضاالحيةوللكائنات.الطبيعيشخاب

عندمافمثلا.المحيطةالبيئةفيالأمدقصيرةالمتغيرات

!!يو*ع

خليةمنتتألف(أعلاهالرسم)فيالبكتيريامثل،الكائناتأبسط

.مميزةنواةعلىتشتملوللاواحدة

معجسمهيتكيف،قطرهغيرقطرإلىماشخصيسافر

التكيف.انظر:.بهالمحيطةالبيئيةالمتغيرات

وبيئاتهاالحيةالكائنات

بهاالمحيطةالبيئةعلىوالنباتاتالحيواناتتعتمد

الأخرىالكائناتعلىأيضاتعتمدكماكبيرا،اعتمادا

الحيللكائنتوفرأنالبيئةوعلىنفسها.بالبيئةالموجودة

تقريبا--الحيةالكائناتكلفمثلا.حياتهضرورياتبعض

التيالأخرىالكيميائيةالعناصروبعضالماءإلىتحتاج

فيفقطتوجدالحياةأنإلىإضافة،البيئةتوفرهاأنيجب

التركيبيةالو.حدات

العليا.لكثائنات

والأنسجةنسيجا.تكونوالوظيفةالتركيبفىالمتشابهةوالحلايا.المتحصصةالخلايامنالعديدلهاالعلياالكائنات

العليا.والنباتاتاطحيواناتوالوظيفىالبنائىللتركيبالأسامحيةالوحداتوهىالأعضاء،وتكودتتحمعبدورها،

الإسسالى.قلبتكونالتيوالألسجةالرئيسيةالخلاياأنواع)أدناه(الأشكالوتوضح

خلايا

فيبمممئيزا!

عصسيسيح

سئكلضلي

ضامسميح
3أثيمكاعماخلي!ع
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الملائمةالظروفكلوتوجد.الحرارةمنمعشمدى

جزءفيمنهبالقربأوالأرضسطحعلىالحيللكائن

.الحيوي()المحيطبالغلافيعرفضيق

الحيةالكائناتبينالعلاقةبدراسةيقومالذيوالعلم

الصبيعية،ااهمأ!وأوا.البيئةبعلمايحرفالمحيطةوالبيئة

يعرفمات!صناشتربةو،والمناحالجيولوجيةكالتكوينات

فىالحيةأ*ائناتاوتكون.الحىل!ائرالطبيعيةبالبيئة

الحي.أطكائنالأحيائيةبالبيئةيعرفمانفسهاالمنطهقة

علم.،البيئةانظر:

وأالنباتنوعالصبيعيةاالبيئةتحدد.الطبيعيةالبيئة

البيئة.اوالمنطهقةهذهفىالعيشبإمحانهالذيالحيوان

أنواعبهاتعيشالمياهالكثيرةالدافئةالأجواءاذاتفالمناطق

لإمكانهابعينهاأنواعوهناك.الحيةالكائناتمنمختلفة

البطريقطائرفمثلا.المعزولةالبيئاتفىوالعيشالتأقلم

ص!جداقلي!عدديشارحسهأنتاركتيكافىيعيحقالذي

قليماعددوهاك.أجاردةابيئتهفىالعي!قفىالحيةالكائنات

أجمابيرافىالعي!قبإم!صانهوالبكتيرياالطحالبمنأيضا

م.585إنىحرارتهادرجةتصلالتيالساخنة

فىتعيشالتيالحيةالكائناتتشكل.الأحيائيةالبيئة

والنباتاتالحيواناتفك!!وعشائر.جماعاتبعينهابيئة

يعرفماتكونمعينةمنطقةفيمجموعاتفيتعيشالتي

الجماعاتهذهوترتبطالعشائر.أوالجماعاتبمجتمع

الروابطهذهوتقوم.ومختلفةقويةبروابطوالعشائر

طريقةعلى-أساسا-الحيةالكائنات!توالعلاقات

أحذاء.واقةأءإاعلىالحصوا!

يتغذىبينما،بالنباتاتتتغدىالحيواناتأنواخلسعض

الحيةالكائناتبعضوتحصل.بالحيواناتا،خر1بعضها

فيوالمتعفنةالمتحللةأ!ضلاتابقايامنغذائهاعلى

بينتربطأخرىعلاقاتوهناك.الأخرىالكائنات

-3التطفل2-التنافس-أأهمها:منالحيةالكائنات

المنفعة.تبادل

منأكثرأواثنينوجودعندعادةيحدثاللنافس

وأكالطعامالمصدرنفسعلىتتسافسالتي،الحيةالكائنات

جماعاتمنأعضاء!تالتنافسهذايقعوقد.المأوى

نفسها.الجماعةمنأعضاءب!تأ!مختلفة

وأآخر،كائنداخلماكائنيعيشعندماينشأالتطفل

يقومحيث،العائلالثانىالكائنويسمىآخر.كائ!على

جهازهأوالعائلأنسجةمنطعامهبأخذالطفيلىأعائنا

الغذاءبامتصاصتقوممثلا،الشريطيةفالدودة.أ!ضميا

به.وتتغذىعائلهاأمعاءمنالمهضوم

فالألواع.الحياةلكيمياء!همأمرمحتلمةوأشكالأطوالذاتسلاسا!ت!صيرع!الكربوددراتمقدرةإدللحياةالكربونأهمية

النووية،والأححاض،والبروتيات،والدهيات،الكرصهيدراتوهي،اجيولوجيةاللحريئاتالرئيسيةالأرلعة

فيالسكرياتوتوجد()أدلاهالشكلليالتيمثل،بولىال!صعلىتحتويأصعرحزيئاتستتكون

فىالميتروحينيةوالقواعدالبروياتفيالامييةالأحماضوا،الدهياتدىأررهميهاالأح!اص!او،ال!صسهيدرات

:يه.اسراا!حماص!ا

دهنيحمض

سكاالأشحا

ليتروجهةقاعلى

صيوسيرءحري

أميحمض

حليسيرصهـيء

هدروحينه

كربوره

أك!مجيره

كاليتروجين

كورحلو
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مختلفة.جماعاتمنكائنينارتباطهوالمنفعةتبادل

فتعيش،قويةروابطوالفطرياتالطحالببينتجمعفمثلا

الغذاء،الطحالبوتصنعبالاشنة.يعرفماوتكونمعا

المعدنيةوالأملاحالمياهبامتصاصالفطرياتتقومبينما

امتصاصها.عنالطحالبتعجزالتيالذائبة

الحيةالكائناتبنية

وأبسطخلايا.منالحيةالكائناتكلتتكون

المعقدةالكائناتولكن.الخليةأحاديةتكونالحيةالكائنات

الخلايا.بلابنمنتتكونوالإنسانكالكلب

علىتشتملوالتي-الحيةالكائناتأبسطتعيش

حياتها-والأولياتالطحالبمنكثيرةوأنوأعالبكتيريا

الطحالبمنالأخرىالأنواعبعضولكن.منفردةكلها

منالكائناتهذهوتتكون.مستعمراتفيتحياوالأوليات

بينما،المتماثلةالخلايامنبسيطترتيبذاتمجموعات

كائناتمنوالنباتاتالحيواناتفصائلمعظمتتكون

الخاصة.وظيفتهمنهانوعولكلالخلايا،متعددة

والسمكالإسفنجالخليةمتعددةالحيواناتأبسطومن

يشبهولكنه،متخصصةخلاياوللإسفنج.الهلامي

خلايافصلتوإذا.مستعمراتفىتحياالتىالكائنات

كائنالتكونأخرىمرةتتحدأنتستيمفإنهاالإسفنج

تنظيما،أكثرتكوينفلهالهلاميالسمكأماجديدا.

الراقيةالحيواناتوتحتوي.متخصصةأنسجةعلىيحتوي

.وأجهزةأعضاءعلى

الغشاءيسمىرقيقبغطاءخليةكلتغطىالخلايا.

الخلاياوكلحولها.عماويفصلهابهايحيط،الحلوي

وهما،رئيسيينجزءينعلىتحتوي-البكتيرياباستثناء-

يفصلهانوويغشاءبالنواةويحيط.والسايتوبلازمالنواة

الصبغياتعلىالنواةوتحتوي.السايتوبلازمعن

كافةتحملالتيالوراثيةالمادةوهى)الكروموزومات(

السا!وبلازمويحتويتقريبا.الخليةبأنشطةالمتعلقةالأوامر

تسمىالمتخصصةالمكوناتمنكثيرةأنواععلى

،محددةوظيفةالعضياتهذهمننوعولكل.عضيات

صورإلىالغذائيةالموأدطاقةأوتحويلالبروتيناتتصنيعمثل

.للاستخدامقابلة

علىالمزرقةالخضراءوالطحالبالبكتيرياتحتويولا

يطلقالخلاياهذه.المعروفةبالصورةنواةعلىولاعضيات

الأحياءعلماءويسمى.النواةبدائيةخلايااسمعليها

علىتحتويلأنهاالنواةحقيقيةالخلايامنالأخرىالأنواع

حقيقية.نواة

الحيةالكائناتتحتوي.والأجهزةوالأعضاءالأنسجة

لتكونبعض،معبعضهاتتجمع،خاصةخلاياعلىالراقية

مجموعةمنالنسيجويتكونتعقيدا.وأكثرأكبربناء

الأنسجةوتشتمل.المتماثلةوالوظيفةالتصميمذاتالخلايا

كما،العصبيةوالأنسجةالعضليةالأنسجةعلىالحيوانية

فمثلا.الأنسجةمنمتعددةأنواععلىالنباتاتتحتوي

الجذورمنوالمعادنالماء،بالخشبالمسمىالمحسيجيحمل

البناءوحدةالأعفاءتكون.والنباتأجزاءبقيةإلى

أنوأعمنالعضوويتكون.الراقيةالكائناتفيوالوظيفة

نسيجمنيتكونمثلاالإنسانفقلب.الأنسجةمنمختلفة

الحيوانيةوالأعضاء.ضامنسيجوعصبيونسيج،عضلي

الأعضاءأما.والكلىوالكبدالدماغتشملالأخرى

واسميقانالجذورفهيالمزهرةالنباتاتفيالأساسية

والأزهار.والأوراق

منمهمةوظيفةكلأننجد،الراقيةالحيواناتوفي

تعملالتيالأعضاءمنمجموعةبهاتقومالحياةوظائف

الجهازالأجهزةوأهم.الأجهزةتسمىالمجموعةوهذهمعا.

التناسلي.والجهاز،الهضميوالجهاز،الدوري

للحياةالكيميائىالأساس

منهاتتكونالتىالكيميائيةالعناصرجميعتوجد

وجوداالعناصروأكثر.الحيةغيرالموادفىالحيةالكائنات

والنيتروجينوالهيدروجينالكربونهيالحيةالكائناتفى

الكائناتتحتوي.كماوالكبريتوالفوسفوروالأكسجين

الكالسيومتشملأخرىعناصرمنأقلكمياتعلىالحية

.والصوديوموالبوتاسيوموالمغنسيوموالحديد

بالنسبةأهميةذاكيميائيمركبأبسطالماءويعتبر

معظممن9%وه5.مابينيكونحيث،الحيةللكائنات

للعملياتأساسياتجعلهكثيرةخصائصوللماء.الكائنات

ومتنوعكبيرعددإذابةعلىبالقدرةيتميزحيث،الحيوية

الكائنداخلالكيميائيةالتفاعلاتمعظملأنالمواد،من

بنقلالماءيقومكما.مائىمحلولخلالمنإلاتتملاالحى

الحي.الكائنداخلالغذائيةالمواد

الكائنمنهايتكونالتيالأساسيةالمركباتكلتحتوي

ذرةكلوتستطيعالماء.باستثناءالكربونعنصرعلىالحي

معشديدثباتذاتكيميائيةروابطأربعتكونانكربون

ترتبطأنالكربونذراتتستطيعكما.الأخرىالذرات

مختلفة.وأشكالأطوالذاتسلاسللتكونمثيلاتهامع

ولذلك،الكربونلعنصرفريدةالخصائصهذهوتعد

آخرشيءعلىنعرفهاكماالحياةتقومأننتخيلأنيصعب

.الكربونغير

الجزيئاتمنالأنواعالافيكونأنالكربونويستطيع

منتتكونالحيةالمادةمعظمولكن،الصغيرة

الجزيئاتومن،الكربونيةالجزيئاتمننوعا5.حوالي
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منتتكونالتى(المعقدةالكبيرة)الجزجاتالكبرية

هذهمنرئيسيةأنواعأربعةوتوجد.الصغيرةالجزجمات

الدهون2-الكربوهيدرات-أ:هيال!صبريةالجزيئات

النووية.الأحماض-4البروتينات3-

الكربونمنتتكونوهى.الكربوهيدرات

علىأممربوهيدراتاتحتوي.والأكسجينوالهيدروجين

الأ!صسجيما!،اصذرةاءصبونامنذرةبنسبةالعناصرهذه

شالركبات.تقريئاالهيدروجينمنذرتينلكل

اشتىأجسيصةاالسكرياتهىالأساسيةالكربوهيدراتية

الطا!ة!اتالس!و!دمالسكريد.أحادياتتسمى

الخلوية.للعملياتاللازمة

فىالبسيطةبتجمئالسكرياتالحيةالكائناتتقوم

وبعضالسكريد.عديداتتسمىطويلةسلاسل

الغذاء.تحزينفىتصتخدمهذهالسكريدعديدات

الموادلتخزينالأساسيةالمادةهىوالنشويات

أضشاء)اج!تالجليكلويقوم،النباتفىالكربوهيدراتية

ياتأ!س!اوبعفر.الحيواناتفيالوظيفةبنفس(الحيواني

يدأصس!اعديداصباء.أدعاماتتوفرالأخرىالمعقدة

النباتاتفيالأسامميةالدعامةهوبالسليلوز،المسمى

تقريبا-لكاملهالخشبيتكون،المثالسبيلوعلىالخضراء.

.الكربوهيدراتانظر:السليلوز.من-

الكربونمنأساصئاالدهنياتتتكون.الدهنيات

منصغيرةنسبةعلىأيضاتحتويلكنها،والهيدروجين

النيتروجينعلىأيضاالدهنياتلعضوتحتوي.الأكسجين

الحيوانيةالشحومهىالمعروفةوالدهنياتوالفوسفور.

منوكثير.بالطاقةغنيةمصادروهي،النباتيةوالزيوت

.دهنياتصورةفىالغذاءتختزنالحيةالكائنات

الدهنياتمثلالأخرىالمهمةالدهنياتولبعض

الشحوممنتعقيداأكثرتركيبوالأستيرويدالفوسفوربة

الفوسفور،علىالفوسفوريةالدهنياتوتحتوي.والزيوت

الدهنياتطبقاتوتكون.النيتروجينعلىيحتويوبعضها

الأ!شيرويدوتشمل.الخليةلغشاءالأساسيةالبنيةالفوسفورية

الكظرية،والهورموناتالجنسيةالهورمونات

.لدهنياتا:نظرا.والكوأسسترول

منتعقيداأكثرمركباتوهي.البروتينات

وأواحدةمنالبروبنيتكون.والدهنياتالكربوهيدرات

الببيد.عديدتسمىالتيالطويلةالسلاسلمنأكثر

تسمىصغيرةجزيئاتمنبدورهالببتيدعديدويتكون

علىالأمينيةاالأحماضاكلوتحتوي.الأمينيةالأحماض

ويحتوي.والأكسجينوالنيتروجينوالهيدروجينالكربون

مننوعا02وهناك.الكبريتعلى-أيضا-بعضها

البروتينمنجزيءوكل.البروتيناتفىالأمينيةالأحماض

000.1علىيزيدماإلى05منيقربماعلىيحتويقد

أميني.حمض

الحية.الخلايافىالكبيرةالمركباتأكثروالبروتينات

فيالكبيروعددها،الأمينيةالأحماضمنالكثيرةوالأنواع

بروتيناتوجودالسهولةمنتجعل،بروتينىجزيءكل

متموعة.

خصائصلهالأمينيةالأحماضمنترتيب!ك!

تستطيعوبذلك،مختلفة:!ظائف،مختلفةكيميائية

وبعض.الوظائفمنمجالأوسعتؤديأداشبرشتينات

الشعر،فى(القرنية)المادةالكرتينمثل،البروتينات

مادةتكون،العضلاتفي(العضلات)بروتينالميوسينو

لهاالأخرىوالبروتينات.الحيةالكائناتفيالرئيسيةالبناء

الإنزيماتتكونالبروتيناتهذهومعظم،كيميائيةوظائف

وتتحكمالخلايا.داخلالكيميائيةالتفاعلاتمنتزيدالتى

يأتحديدطريقعن،الخلويالنشاطفىالإنزيمات

البروتين؟أنظر:.الخليةفيتتمسوفأعيميائيةااضفاعلاتا

الإنزيم.

المعلوماتوتنقلتخزنوهى.النوويةالأحماض

منالنوويةالأحماضوتتكون.البروتيناتلإنتاجاللازمة

النوويداتتعسمىأصغرمركباتمنطويلةسلاسل

الكربونمنالنوويدوتتكون)النيوكلوتيدات(.

وهناكوالفوسفور.والأكسجينوالنيتروجينوالهيدروجين

مننوعامعاتكونوهي،النيوكلوتيداتمنمتعددةأنواع

تتحكمالصفاتوهذه.الوراثيةالصفاتعنللتعبيرأصثسفرةا

أيةتحديدطريقعنونشاطهاالخليةتكوينفىكلئا

إنتاجها.يتمسسوفبروتينات

الحمض.أد.ن،النوويةالأحماضمننوعانوهناك

الحمض.أر.نوالأكسجينمنقوصالريبىالنووي

،الصبغياتفىالوراثيةالمادةهوأنودالريبى.النووي

نسله،إلىالكائنينقلهاالتيالوراثيةالمعلوماتويحمل

وينقل.الخليةتنتجهاالتيالبروتيناتأنواعأيضايحددكما

يستخدمحيثالسايتوبلازم،إلىأندتعليماتأنر

انظر:.التفصيلمنولمزيد.البروتيناتلبناءنموذجابوصفه

.النوويالحمض

الحياةأصل

قصصعلىتحتويتقريباالدياناتكل.دييةشروح

خلقكيفتحكىالقصصوهذه.الحياةنشأةلشرحالخلق

سكانفمثلا.الحيةالكائناتخلقتوكيفأ-،العا

نأتزعمقصةلديهمكانالماووريونالأصليوننيوزيلندا

رانجيانفصالتمأنبعد-فقط-بدأتالعالمفيالحياة

الغربي،العالموفيبعضهما.عن)الأرض(وبابا)السماء(
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.التوراةفيالتكوينسفرمنالمشهورةالخلققصةتأتي

الحية.الكائناتوكلالأرضاللهخلقكيفقيوهي

بطرقالخلققصةالمحدثونالغربيونالمفكرونويتناول

كما-تماما-حدثالخلقأنيعتقدومعظمهم.متنوعة

هيالقصةأنيعتقدألاخروبعضهم،التكوينسفريقوله

أبدأ.يفهملنإلهيلسررمز

الكريمالقرأنفيوردتوقد.الإسلامفيالخلققصة

يرأولم)الكونالدهخلقكيفتبينالأولى:مرحلتينعلى

وجعلناففتقناهمارتقاكانتاوالأرضالسموإتأنكفرواالذين

.03الأنبياء:!.يؤمنونأفل!حيشيءكلالماءمن

جزءاكانتاوالأرضالسمواتأنإلىتشيرالايةوهذه

ربكمإن)بمأيامستةفيابتدأءاللهوخلقهماففصلتاواحدا

:الأعراف!أيامستةفيوالأرضالسمواتخلقالذيالله

أيامستةفييتملمالخلقإنالمفسرينبعضوقال54.

ماتمامايوافقهوهذاطويلةمراحلعلىتمبلهذهكأيامنا

شكلهاأخذتالأرضأنمنالحديثالعلمإليهوصل

السنين.ملايينبعدالحالي

فيالأرضخلقبالذيلتكفرونأئنكمقل):تعالىيقول

فيهاوجعلبم!العالمينربذلكأندادالهوتجعلونيومين

أيامأربعةفيأقواتهافيهاوقدرفيهاوباركفوقهامنرواسي

لهافقالدخانوهيالسماءإلىاستوىثمبرللسائلينسواء

فقضاهنءطائعينأتيناقالتاكرهاأوطوعاأئتياوللأرض

وزيناأمرهاسماءكلفيوأوحىيومينفيسمواتسبع

العليم!العزيزتقديرذلكوحفظابمصابيحالدنياالسماء

.921-:فصلت

الخلقحالةأنإلىأيضاالطبيعةعلماءتوصلوقد

أشارالتيالحالةنفسهاوهيغازيةحالةكانتالأولى

مشاهدمنأخرومشهد.بالدخانالعظيمالقرآنإليها

السماءأمخلقاأشدءأنتم):الاياتهذهتصورهالخلق

وأخرجليلهاوأغطشءفسواهاسمكهارفعءبناها

ماءهامنهاأخرجءدحاهاذلكبعدوالأرضءضحاها

خلقفالله27-32.:النازعاتأرساها!والجبالءومرعاها

بينماأيضاوخلقفيهماوماوالأرضينومافيهاالسموات

فيماله):تعالىقالشيء،منوالأرضالسموات

طه:!الثرىتحتومابينهماوماالأرضفيوماالسموات

قالالإنسانخلقفهيالخلقمنالثانيةالمرحلةأما6.

منالإنسانخلقوبدأخلقهشيءكلأحسنالذي):تعالى

سواهثمءمهلنماءمنسلالةمننسلهجعلثمءطين

والأفئدةوالأبصارالسمعلكموجعلروحهمنفيهونفخ

.79-:السجدة!تشكرونماقليلا

الأزمنةفيالنظريةهذهظهرت.التلقائيالتولدنظرية

هذهوتزعماسشين.لالافسائدااعتقاداوبقيتالقديمة

منتخرجأنتستطعالحياةمنالدنياالأشكالأنالنظرية

ينشأالذبابأنالناسبعضاعتقدفمثلا.الحيةغيرالمواد

الملابسأكواممنتتكونالفئرانوأن،المتحللاللحممن

الرثة.

إيطاليعالمقامعشر،السابعالقرنمنتصفوفي

الذياللحمأنأظهرتبتجاربريديفرانسيسكويدعى

ريديتجاربولكن.يرقاتيكونلاالذبابمنحمايتهتم

أشكالأناعتقادوساد.التلقائيالتولدحولالجدالتنهلم

نحوالجدالواستمر،فجأةتظهرأنبإمكانهاالمجهريةالحياة

بحسمباستيرلويسالفرنسيالكيميائيوقام

نأأوضحفقدعشر.التاسعالقرنمنتصففيالخلاف

مثلالدقيقةالكائناتذللثفىبما،الحيةالكائنات

منتنمودائماولكنها،فجأةتظهرأنيمكنلاالبكتيريا،

علماءمعظماقتنعباستير،تجاربوبعد.أخرىكائنات

التولدانظر:.كائنةحياةمنتنبعالحياةأنبفكرةالأحياء

التلقائى.

علماءكون،العشرينالقرنخلال.الحديثةالنظريات

بعضويعتقد.الحياةأصلعنعلميةنظرياتالأحياء

ثلاثةمنأكثرمنذالأرضعلىظهرتقدالحياةأنالعلماء

تأسيسيستطيعونلاثمومنسنةبليونونصفبلايين

يكونولذا،المباشرةالملاحظةعلىالحدثلهذافهمهم

بأشياءمعرفتهمعنبكثيرأقلالحياةبدءلكيفيةفهمهم

ويقوم.الحيويةوالكيمياء،الخليةتصميممثل،أخرى

هذهيبنونوهم.الحياةلأصلتفاسيربتصميمالعلماء

للظروفوفهمهم،الحيةبالكائناتمعرفتهمعلىالتفاسير

.الأرضعلىالمبكرةالطيعية

هما:الحياةلأصلأساسيتيننظريتينالعلماءاقترح

)النشوءالتطورنظرية2-الأحيائيالتولدنظرية-ا

الكيميائى.والارتقاء(

منأنواعاأنعلىتنصوهي.الأحيائيالتولدنظرية

فيوبدأتالأرضعلىهبطتالكونمنأخرىمنطقة

الأنواعهذهمقدرةفىيشكونالعلماءبعضولكنالنمو.

محاطةالخارجيالفضاءفيرحلةخلالالحياةعلى

النظريةهذهكانتوإنوحتى.الظروفبأصعب

وليس،الأرضعلىالحياةأصلفقطتشرحفهي،صحيحة

.الكونفيالحياةظهوركيفية

خلالالنظريةهذهتكونت.الكيميائيالتطورنظريات

طريقعنمستقلةبصورةالعشرينالقرنمنالعشرينيات

وعالم،أوبرينألكسندرالروسيالحيويةالكيمياءعالم

مقبولةالنويةوهذه.هولدين.س.بجالبريطانيالأحياء

نأالنظريةهذهتعتقد.المعاصرينالاحياءعلماءبعضعند
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لمإحدى:طمقا.الأرصاعلىالحياةأصلفىدوراأدياوالراكينالبرق

!!تفاعلات،امصد!يرهديرساستمدةاالطهاقةرلدتفقدالمظريات

هدهتأدأصصريةاوتقترح.الأرلىاستسأتهاعداالأرضحوغازات

س!صياتش!ولليالأهـااجيةاسيولراالحزيئاتألتحتالتعاعلات

أميية.وأح!اض

الكيميائيةالتفاعلاتمنسلسلةخلالمنتكونتالحياة

منمبكروقتفى،والمحيطاتالجويالغلاففىالفجائية

نأتستطيعلاالحياةأنأو!باستيروقد.الأرضتاريخ

علىالسائدةوالطبيعيةالكيميائيةالظروففىفجأةتظهر

كانتالسنينبلايينقبلولكن.الحالىالوقتفىالأرض

اختلافأمختلفةالأرضعلىوالطبيعيةالكيميائيةالظروف

.الانعليههىعماكبيرا

للأرضالجويأخلافاأنالعلميةالدراساتوأكدت

الحرالأكسجينمنقليلعلىإلايحتويلاكان،البدايةفي

.الإطلاقعلىأكسجينهناكيكونلاوقدالمتحد.غير

كثيرافإن،الكونفىوجوداالعناصرأكثرالهيدروجينولأن

البداية،فيللأرضالجويالغلافأنيعتقدونأصعلماءامن

هذهوفى.الهيدروجينمنكبيرةكمياتعلىيحتويكان

وهي،الهيدروجينعلىتحتويالتيالمركباتفإن،الظروف

.بوفرةوجودهاأيضاالمحتملمنوالماء،والميثانالنشادر

منالصادرةالطاقةأنعلىالكي!يائىالتطورنويةوتنص

والبراكين،والبرلىالشمسكضوءالطبيعيةالمصادربعض

بيوأ!حيةجزيئاتلتكونالمركباتهذهبنالتفاعلمهدت

الأميسيةوالأحماضالسكرياتمثل،الجزيئاتوهذه.بسيطة

النهاية،وفىتعقيدا.أكثرجزجاتوكونتذلكبعداتحدت

أولىلتكوينانتظمتالجزيئاتهذهأنالنظريةهذهتزعم

الحية.الكائنات

وهارولدميلر،ستانلىهماأمريكيانكيميائيانقام

عامالكيميائيالتطورلنظريةعلميإثباتأولبتوفير،يوري

والماءوالميثانالنشادرمنخليطبتعريضقامافقد.أم39ء

لمدةعالكصبائىضغطذاتشراراتمنالصادرةللطاقة

أمينيةأحماضتكونت،الوقتهذاوبعد.أسبوع

هذهالعلماءكرروقد.بسيطةكيميائيةحيويةومر!صبات

شتى.ظرشفتحتاضحربةا

علىيحتويالجويالغلافأنأجاحثينابعضوافترضر

أكسيدثانىمنكبيرةوكمياتالهيدروج!تمنقليل

فىبالهيدروجينالغنىالخليطباستبدالوقاموا.الكربون

وقد.الهيدروجينقليلةمتعددةأجواءفىيوري-ميلرتجرلة

الهيدروجين-منقليلعلىالمحتويةالخلائطهذهأنتجت

لشراراتتعرضهاعندحيويةكيميائيةمركبات-أيضا

نأالتجاربهذهأثبتتوقد.عالكهربائىضغطذات

الجزشاتمعظمايكونأنالممكنمنأحشوائىاأخفاع!ا

تمكثيرةأخرىتجاربوفى.الأساسيةالحيويةأحصيميائيةا

أكثرجزيئاتلتكوينالبسيطةالحيويةالجزيئاتدمج

تعقيدا.

خلالمننبعتقدالحياةأنآخرعلميبحثوأورد

شعرضالأرضسطحأنإلىوذهب.الكيميائىالتطور

الشمسمنالضوءيستقبللأنه،الطاقةمنمستمرلسريان

نأالفيزيائىالبحثأثبتوقد.الخارجىالفضاءإلىويشعه

فإنثمومن.الجزيئيالترتيبمنيزيدللطاقةأ!سرياناهذا

منالمعقدةالحيويةالكيميائيةللجزيئاتالكيميائيالتطور

وقد.الطبيعىالتفاعلهذامنكجزءإليهينظرأنالمم!ش

للأغشيةالألمساسيالتركيبأنأخرىدراساتأظهرت

والماء.الدهنياتمنخليطفىتلقائيا،تكوينهايتمالحيوية

يضمنأنهيعتقد-فقط-الجزيئاتمنالملائمالنوعووجود

الحيوية.الأغشيةتكوين

منأجزاءتدعممعمليةأدلةللعلماءأنمنوبالرغم

الأسئلة.منكثيريتبقىأنهإلاالكيميائىالتطورنظرية

تنطمكيفيةتفسيرعنيبحثونالأحياءعلماءزالمافمثلا

خلوية.شبهكائناتصورةفىالحيويةالكيميائيةالمركبات

بينالعلاقةتكويناكتشاف-أيضا-يحاولونكما

الأحماضتحددبحيثوالبروتيناتالنوويةالأحماض

منبدولا.الخليةتنتجهاالتيالبروتيناتأنواعالنووية

خاصيةهىالتيالعلاقةهذهتفسرالحياةلنشأةكاملةنظرية

نعرفها.كماللحياةأساسية

اخرىكواكبعلىالحياةعنالبحث

ظهرتقدالحياةأنالكيميائىالتطورنظريةتقترح

ويعتقد.معينةوكيميائيةطبيعيةظروفظلفيطبيعيا
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مناطقفىوجدتربماالظروفهذهأنالفلكعلماء

نأكثيرونعلماءيستنبطثمومن.الكونمنكثيرة

ويكون.كثيرةأخرىكواكبفينبعتقدالحياة

ماالكونمنأخرىمناطقفىالحياةدراسةعنالبحث

الحارجية،الحياةانظر:.الخارجيةالحياةبعلميعرف

علم.

يأفيالحياةكيمياءأنألمجالهذاعلماءويعتقد

علىالحياةمع-أساسا-تتشابهالكونمنمكان

أخركوكبعلىالحيةالكائناتتطورولكن.الأرض

ثمومن.الكوكببذلكالخاصةللبيئةنتيجةسيكون

شكلهاعنالبناءفيكثيراستختلفالحياةأشكالفإن

.الأرضعلى

منالستينياتخلالالفضاءرحلاتتطورأعطىوقد

الكواكبفىالحياةعنللبحثالفرصةالعشرينالقرن

اعتقد،الوقتهذاوفي.الشمسيةمجموعتنافيالمجاورة

الزهرةهماكوكبينعلىالحياةوجودأحتمالالعلماء

فيالأخرىالكواكبعلىالصعبةفالبيئة.والمريخ

يأعلىالحياةوجوداحتما!تجعلالشمسيةمجموعتنا

مستبعدا.أمرامنهما

أرسلت،العشرينالقرنمنالستينياتوخلال

كوكبإلىبعثاتالسوفييتىوالاتحادالمتحدةالولايات

علىالبيئيةالظروفأنالبعثاتهذهوأظهرت.الزهرة

ولكننعرفها.كماالحياةلاتعضدالزهرةكوكبسطح

السحبفيتوجدقدحيةكائناتأنيعتقدونالعلماء

.بالزهرةتحيطالتي

أمريكيانفضائيانمجسانهبطام769عاموفي

منالعديدوأجريا،المريخعلى2وفايكنجافايكنجهما:

وجودالتجاربهذهوأكدت.الحياةلاختبارالتجارب

كاشففشل،ولكن.المريختربةفيكيميائىنشاط

ومن.عضويةمركباتأيةاكتشاففيحساسكيميائي

الموادإلىالتجاربهذهنتائجالعلماءهؤلاءعزىثم

بعضزالماولكن.التربةفىالطاقةالعاليةالكيميائية

بإرسالوأوصوا،حيةكائناتبوجوديعتقدونالباحثين

.أخرىبعثات

منأبعدكثيرةنجوماأنالخارجيةالحياةعلماءويعتقد

ولكن.حياةبهاتوجدكواكبتتبعهاقد،الشمسينظامنا

وإمكاناتنا.النجومهذهعنالأرضتفصلشاسعةمسافات

الكواكباكتشافيصعبولذا،ضئيلةالحاليةالعلمية

ومنعليها.الحياةعنالبحثذلكمنوأصعب،الأخرى

الكواكبعلىالحياةعنشيئانعلمأننستطيعلاثم

تستطعذكيةبكائناتمسكونةكانتإذاإلا،البعيدة

العلماءبعضبدأوقد.الشاسعالفضاءعبرالاتصال

نأيمكنإشماراتوصدالراديويةالتلسكوباتباستخدام

.أخرىكواكبمنتصل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

علم،الحيوانعلمالأحياء،

لخليةالوفيتشإيفاألكسندر،وبرينأ

الحياةدورةالأيض

الأرضيةغيرالخلوقاتذكاءلويسبامشير،

المتوقعالعمرمتوسطالبروتوبلازم

لموتالبيئةا

علم،لنباتاعلم،لبيئةا

ئىحيالأالنشو!اثرلتكاا

لارتقاءوالمشوءالكيكفا

لنموائىلتلقاالتولدا

علم،الخارجيةالحياة

الموضوعصرعنا

الحيةالكائناتخصائص-ا

الحركة-دلتكاثرا-أ

لاستجابةاهـ-الممو-!

التكيف-والأيض-ج

وبيئاتهاالحيةالكائنات-2

الطبيعيةالبيئة-أ

الأحيائيةالبيئة-ب

الحيةالكائناتبنية-3

الخلايا-أ

والأجهزةوالأعضاءالأنسجة-ب

للحياةالكيميائيالأساس-4

لبروتيناتا-جالكربوهيدرات-أ

السوويةالأحماض-دالدهنيات-ب

الحياةأصل-5

التلقائىالتولدنظهرية-جدينيةشروح-أ

الحديثةالنظريات-دالإسلامفيالخلققصمة-ب

أخرىكواكبعلىالحياةعنالبحث-6

أسئلة

الحى.للكائنالأساسيةالصفاتبعضاذكر

للكائن؟الطبيعيةالبيئةتصنعالتىالمواصفاتما

عنالمزرقةالخضراءوالطحالبالبكتيرياخلاياتخشلفكي!

الحلايا؟باقي

الحيوية؟للطاقةالأساسيالمصدرما

نظريةدعمفيالعلماءعليهااعشمدالتيالتجرييبةالدلائلما

الكيميائي؟التطور

؟الأرضعلىالحيةالكائناتمنالعديديوجدكيف

معالحيةالكائناتبهماتتكيفاللتانالرئيسيتانالويقتانما

البيئة؟تغير

؟الحياةلعملياتضرورياالماءكانلمادا

الخارجية؟الحياةعلمما

؟الكربوهيدراتالحيةالكائناتبهاتستخدمالتيالوقما
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محمدألفهقديمعلمىأثرالكبرىالحيوانحياة

القرنأوائلفىالمتوفىالدميريعيسىبنموسىابن

حعسبالحيوانأسماءفيهتناول،الميلاديعشرالخامس

والتاريخوالأدبالعلمبينفيهوجمعالهجاء،حروف

طريقةعلى،وخلافهالإسلامىوالفقهوالأساطيروالحقائق

اصقزوينىواالجاحظأمثالالقديمةالعصورفىاللغةعلماء

وغيره!.الأصمعىواوالسجستانىالكلبيوابن

بتموأرمقارلةأحلميةاأهميتهفقدالكتابهذايكونقد

صادقةصورةيعطيناأنهإلا،الحديثالعصرفيالعلمهذا

التفكيرطرائقويبينقدئما،العربىالذهنفيالحيوانعن

حولها.وماالبيئةلدراسةالأقدمونطرقهاالتىالعلمية

موسى.بنمحمد،الدميري:أيضاانظر

الفونا.انظر:.الحيوائيةالحياة

فرعهوالخارجيةالحياةعلما.علمالخارجحة،الحياة

آحرمكانفىالحياةعرالبحثفىالمتخصصالأحياءعلم

.الحياةتلكودراسةالكونفي

تمورترضالأعلىالحياةأنالعلماءمعظمويعتقد

حدتتالتيشالكيميائيةالطيعيةللتفاعلاتطبيعيةنتيجة

الباحثونويستعملالمبكر.وتطورهاالأرضتكوينأثناء

الحياةعنالبحثفىدليلاالمعتقدهذاالكونفيالحياةعن

.أخرىكواكبعلى

الضروريةالجزيئاتأنإلىالمعمليةالتجاربوتشير

الجويالغلاففىاتحدتقدالحيةالكائناتإلىأدتالتي

تاريخمنمب!صعصرمنذالمحيطاتسواحلعلىوتجمعت

تستطئالتىالحيةال!سائناتأولفإن،النهايةوفي.الأرض

معقدةأنظمةإلىكليةوتطورتتكونت،تتناسلأن

لهم.معروفةفليستهذاحدوثكيفيةأما.للحياة

الحياةعنالبحثالعالمفىالحياةعنالباحثونيحاول

فإن،اكتشفتالحياةهذهمثلأنفلو.أخرىكواكبعلى

أكثر.بفهمتزودناأنيمكنالأرضعلىالحياةمعالمقارنات

الكائناتوجودأماكنيتوقعواأنالعلماءويحاول

وكذلك.الحياةقيدعلىوبقائهاتطورهاوكيفيةأيضاالحية

وجودقبلكيميائيةتفاعلاتفيهاحدثتالتىالبيئات

فلكية،ملاحظاتتشملالأبحاثوهذه.الحيةالكائنات

وتطهبيق،الفضائيةبالأقمارالكوكبىالكشفونتائج

و!ط،العضويةالكيمياءمثلأساسيةعلميةمجال!ت

.الكربونعنصرتشملالتىالكيمياء

كيميائيةتجاربتجريأدواتالعلماءطورولقد

إلىالنتائجترسلثمالأخرىالكواكبعلىوحيوية

الفضاءمسباراهبطأم،769ففي.للتحليلالأرض

وقاماالمريخعلىالمتحدةللولاياتالتابعانفايكنج

وجودتفسرأنيمكننتائجأعطتالتجاربهذه.بتجارب

كائناتوجودعدمتفسيراتولكن.دقيقةحيةكائنات

.المعلوماتمعتلاؤماأكثركانتحية

بمحاولةأيضاالكونفيحياةعنالبحثعلماءشيهتم

تلسكوباتبوساطةالفضاءمنراديوإشاراتتلقى

هذهمثلتدلوقد.اللاسلكيالتلكسوبانظر:.س!صيةلا

منآخرمكانفيمتقدمةحضاراتوجودعلئالإشارات

.المجرة

عداالشرقيةوالدياناتالنصرانيةفىالديئيةالحياة

يكونونقدالذينالمتدينونيتبعهالمنهإلذيهيالإسلام

العامة.منأو،والقساوسةكالرهبانرسمييندينأ!رجا

والساعاتالتقشفبمزاولةالرهبنةحياةالرهبانويبدأ

نفسهاالحركيةالجماعاتتشغلبين!ا،الصلاةمنالطويلة

والملاجئ،والمستشفياتالمدارس!فياحت!اعيةأ!بأعما

الدينية.مشاعرهاترقيةإلىخلالهامنشتسعى

النصرانيةالمجتمعات

بأنللنصرانيةحياتهموهبواالذينالنصارىيؤمن

فقرمنبموتجاربهعيسىالمسيحتتئتعاليمالدينيةحياتهم

مطلقةوطاعة)العزوبة(،الزواجعنوعزوفاختياري

الطوائفبيناختلافاهناكفإن،ذلكورع!ا.للإله

.الحياةتلكطبيعةحوأ!النصرانية

للاضطهادنتيجة.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

طوائفبينهمتظهرلم،الأوائلالنصارىلهتعرضالذي

وظلواالفقرحياةمارسوامنهمكثيراولكن.منظمةدينية

بينهموظهرالصحراءفيوحيدينوعاشوازواجبدون

والقديسالناسكبولسكالقديسالمجالهذافىمشاهير

مصر.فىكلاهماعاش!وقد،الطيبىأنطونيوس

القديسنظم،الميلاديالرابعالقرنأوائلوفى

ووصبظامامصر،جنوبىفىدينيةجماعةباكوميوس

تضمديراأربعونهناككان،وفاتهوقبيل.للرهبانمعينا

نظامبازلالقديساتبعوقد.إرشعادهتحتراهبألفى

الحميافيأنشأهاالتيالأديرةوكانتنفسهباكوميوس

للمرضى.ومستشفياتللعجزةملاجئالصغرى

للرهبانيةأبانيرسياقديس،بنيدكتالقديسكانوقد

السادسالقرنفىحياتهوأصبحت،الغربفىالنصرانية

ركزتوقدوأمريكا.أوروبافىالدينيةللحياةنموذجا

حياةوعلىمعينبديرالارتباطعلىالبنيدكتيةالنظروجهة

علىالشرقيةالرهبانيةركزتبينما،والعولالجماعة

الكنيسةتزالولاالمتشدد.والنظامالقا!ميةالحياة
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باكوميوسالقديسنموذجتحبذالشرقيةالأورثوذكسية

نموذجالكاثوليكالرومانيحبذبينما،باز!والقديس

بنيدكت.القديس

القديسبدأ،الميلاديعشرالثالثالقرنوخلال

الدينيةالحياةفيجديداعمليانظاماالأسيسيفرانسيس

أنحاءفىالسفرعلىالفرنسيسكانبموجبهأتباعهشجع

أسسكما.المحتاجينومساعدةالمواعظوتقديمالبلاد

الوعاظمنطائفةأم002عامنحودومينيكالقديس

أنشأأم،534عاموفي.والكلياتالمدارسفيليعلموا

ضمتالتياليسوعيينطائفةلويولاأغناطيوسالقديس

وبعضالهندفيأكسافيرفرانسيسأمثالمنصرين

أمريكا.فيماركتجاكأمثالمنالمكتشفين

عشروالسابععشرالسادسالقرنينخلالوأنشئت

وتوسئالبروتستانتيإصلاحاتونتيجة،الميلاديين

فرنسافيالكاثوليكيةالرومانيةالطوائفبعض،التعليم

نحوالانويوجد.الناسحاجةلسدوايطاليا

فيالدينيةالكاثوليكيةالجمعياتفيعضو21)000.00

العالم.أنحاء

فىانعقدالذيالثانيالفاتيكانمجلسحثوقد

علىالديخيةالجمعياتام659-6291عاممنالفترة

فيالنساءوعدلتالعصر.لتواكبأساليبهاتطوير

عاداتهنمنوكثيرأزيائهنمنلذلكنتيجةالمجتمعات

النظرةتغيرتكما.المعاصرةللحياةالعمليةالحاجاتلمقابلة

فيالمطلقةالطاعةوإلى،الغنيةالمجتمعاتفيالفقرالى

الكنيسةتستطعلمذلكورغم.الديمقراطيالمجتمع

النصرانيةوالمبادئالمتغيرةالحياةبينالمعادلةإلىالوصول

منالكثيرعنالتنازلإلىالكنيسةاضطرالذيالأمر،الثابتة

السبيل.هذافىمبادئها

منالرهبانيةتعد.الشرقيةالأورثوذكسيةالكنائس

كمابازلالقديستعاليمهذافيوتتبعتعاليمها،أهم

.الصوموخاصةالشعائرعلىثممنوتركزأشرنا،

والخمسينالخمسمائةالأورثوذكسيةالأديرةأشهرومن

نحويوجدحيثاليونانفيأثوسجبلفيالأديرةمجمع

النسكنظاممنهاعشرأحديتبعالجبلفيديراعشرين

ينتخبديررئيسيقودهاجماعيةحياةعلىيقومالذي

الذيالشخصيالنظاممنهاتسعةتتبعبينما،الحياةمدى

حريةالرهبانفيهويعطىسنويا،تنتخبلجنةأديرتهتضم

اليومي.والنشاطالزهدمسائلفيواسعة

البروتستانتقادةيشجعلم.البروتستانتكنائس

ذلكومع،الإصلاحيةثورتهمأثناءالرهبانيةالدينيةالحياة

مستمرابألمانيامولينبيكفيالأوغسطينياللوثريالديرظل

البروتستانتمنجماعاتنظمتوقد.أم675عامحتى

عاممورافيافيرهبانيةجماعاتالتقوىبدعاةيعرفون

فيالبروتستانتعلىبعدفيماتأثيرلهاكانأم722

وأمريكا.أوروبا

بعضأعادتالتاسئكلشر،القرنمنتصفوفي

ألمانيافيدينيةجماعاتتأسيسالبروتستانتيةالطوائف

001نحوفىالأعضاءآلافالانويوجدوفرنسا.وإنجلترا

العالم.أنحاءفىبروتستانتيةأسقفيةجمعية

النصرانيةغيرالجماعات

أصحاببينمنالوحيدونهموالبوذيونالهندوس

معماحدإلىتتطابقنظماأنشأتالتيالوضعيةالأديان

النصرانية.الدينيةالحياةمنهج

الديخيةللحياةهندوسىنموذجأقرب.الهندوسية

طريقفيوالأخيرةالرابعة)المرحلةالسنياسيهوالنصرانية

قد،السنتقدمومع،المنهجلهذاووفقا(.الهندوسيةالحياة

العامة،الحياة-زوجتهمعأووحده-الهندوسييعتزل

النهايةفىيصلحتىالشاقةالحياةمننوععلىويعكف

الروحي.الكمالإلىيدعونكما

،معتقدهفيأساسياجزءاالرهبانيةبوذأجعل.البودية

وبانتشار.بنفسهيقودهادينيةطائفةشكلفيديانتهونظم

عليهمأوجبواالرهبانولكن،العامةبعضدخلها،البوذية

ببوذايؤمنونكماتمافاالرهبانبطائفةالجازمالإيمان

فإن،الماديةبالوسائلالرهبانالعامةيمدوبينما.وتعاليمه

ينبغيالتيالطريقالناسويعلمونالتعاليمينشرونالرهبان

)النيرفانا(.الكاملةالسعادةلنيلاتباعها

نأقبلالصينفىالأديرةمنالافعدةهناككانوقد

العشرين.القرنمنالأربعينياتفيالبلادالشيوعيونيحتل

احتلالبعدكبيرةدرجةإلىالبوذيةالرهبانيةتغيرتكما

الشيوعيونسمحوقد.والتيبتوفيتنامللصينالشيوعيين

نأبشرطالبلادتلكفينشاطهابممارسةالأديرةلبعض

الإنتاجمعدلرفعفيوالإسهامالأرضبزراعةالرهبانيقوم

لزراعي.ا

بيناختلافيوجد،الشيوعيةغيرالشرقيةالدولوفي

الدينية،للحياةممارستهمافيوالماهياناالهنياناطائفتى

يومىحياةنظاملهاآسياشرقيجنوبفىالهنيانافطائفة

بينما،التأملفيأوقاتهممعظمأعضاؤهايقضيإذمحدد،

فىوالصيناليابانفييتركزونالذينالماهياناأتباعيخشط

والتعليم.الاجتماعيةالرفاهيةمجال

الدينيةوالحياةالإسلام

فالحياة،دينيةغيروأخرىدينيةحياةالإسلامفيليس

بغيرولاحياةحياةكلهوالدين،الدينلممارسةمجالكلها

ربللهومماتيومحيايونسكيصلاتيإنقل)الدين
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هىالإسلامفىالحقيقيةوالحياة.أ62؟الأنعام!العالمين

الع!جوت:!الحيوانلهيالآخرةالداروإن)الاضةةب

الجسرهىوالدنيا،الآخرةحياةإلىالويقهووالدين64.

الناسيقوميومالدائمةالحياةإلىالإنسانمنهيعبرالذي

الحياةتركيعنىلاالآخرةالحياةوعمران.العالمينلرب

أررنيااالحياةتعمرأنتماما،ذلكع!ضيعنىبلالدنيا،

منأصالحاتاشف!!الخيرعم!!فىالإنسانطاقةبقدر

أجمص!أ!بر:لاالاحرد.الدارفىطيبةبحياةليسعمالأعمال

خاصرأضعبيرافهداأسدينارجاليسمىماالإسلامفيهناك

بالنصرانية.

وابتغ):تعالىقولههوالإسلامفيللحياةمثالوخير

وأحسنالدنيامننصيبكتنسولاالآخرةالداراللهآتاكفيما

لااللهإنالأرضفيالفسادتبغولاإليكاللهأحسنكما

77.:القصص!المفسدينيحب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدينيةالطوائف

،احقدصيسوقلىاسدكتيو-ااشكحمارالأورسوليات

حمعيةا-هـاليوتااشهساتليرسيا،بيدحصت

إصر-!توسياأ!طاأعدسا-:رسايسلقدا

لىجوشيودايوححانيولىوميحيكالدا

ال!صمليولىالهي!!فرسانالإحسالىراهمات

اليسوعيوراصس!يسكادالرحمةاهباترا

صلةذاتأخرىمقالات

الرهدالراهبالإسلام

ا!رورةهبةاشاي!اعدا،الصليبىبول

درايرالرهباليةالديررئيس

الروادكانونيوزيلندا.أسترالياروادحياة

عامقبلونيوزيلنداأستراليافياستقرواالذينالأوائ!!

7*زوء،-س-ك!ح!ص-،ش!3؟لا

!صانكماالأستراليالريروفىللروادمهمةنقلوسيلةكانالحصان

الرراعة.فييستحدم

اضوتهمبريطانيونزراعالغالبفىهم،أم085

مزأرعهمعنالتخليإلىبريطانيافيالزراعةتطورظروف

هادئةحياةفىأملاالجهاتتلكإلىوالهجرةالصغيرة

وصلتوقد.الثمينةوالفرص،الرائعالطقسحيثبمهناك

مدينةخارجأراضفىواستقرواأم397عامفىطلائعهبم

إلىهجراتهمتوالتثم.الحريةسهولاسموها!ميدنى

فيالبقاءمفضليننيوزيلنداوإلى:عربيهاأجاأستراجموبى

الأراضىإلىمنهاالانطلادتىثمأولأ،أسماحليةااهاصرت

أ!داخلية.ا

عيشةونيوزيلنداأستراليافيالروادأولئكعاش

والملبس،المسكنحي!منبريطانيافىبحياتهمشبيهة

علىلمجأقلمواأنقبلالزمنمنطويلةفترةكذلكوبقوا

فىلهمتوفرلمالتيالقاسيةوحياتهم،الجديدةمواطنهم

،الطعامشحمنعانوافقدبمالكافىالطعامالأولىأيامهم

مخازنمنالطعاملسرقتهيشنقكانبعضهمأنلدرجة

خاصة،بعدفيماتتغيربدأتالحالةهذهأس!ش.اسةأسدا

نأوبعدوالغنمالضأنمنأعدادابعضهمااستوردأنبعد

المحصولاتمنيحتاجهمايزرعالاخربعضهمابدأ

عية.شراا

بعضهمفاشتغل،صعبةريفيةحياةالروادأولئكعاش

بالرعى،الاخروبعضهم،رديئةبيئيةظروففىبالزراعة

فيواستعمالهاوالأحجارالأخشاببقطعالثالثوالجزء

واعتمدواالأشسياء.منذلكغيرإلىأحصناشواالجسوربناء

تجرهاالتيالعرباتوعلى،للمواصلاتوسيلةالخيلعلى

ذإووعورتها،الوقانعداممنكثيراوعانوا،والثيرانالخيل

الثانيالنصففيإلاالطرقشقتشهدلممثلاأسترالياإن

فتحفيكثيراذلكساعدوقدعشر،التا!عالقرنمن

المستوطنين.لاولئكالنائيةالمناطق

كانكيصتو!ميلدورا،فيالمنزلهدامتل،الصيرةالروادمنازل

عشر.التاسعالقرندىيعيحتمولىالأممتراليودا
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صسبةكالتاللواصلات

عشرالتاسعالقرلىفي

الوعرةالتضاريسبسبب

سلسلةمثلالمناطقلمعض

فكتوريافيبفلوجبال

بأستراليا.

لقوانينتخضعالمهاجرينمنالمجموعاتتلكظلت

الرأدعالعقابهوالشنقكانماوكثيرا،صارمةأمنية

عامحتىالجنودظلوقد.بسيطةجريمةأيةلارتكاب

فيوالقانونالأمنحمايةعلىالقائمينهمأم084

القوانينهيالبريطانيةالقوان!توظلت،المهاجرينأوساط

تلكاستقلالحتىونيوزيلندأأستراليافيالنافذة

.المستعمرات

بعضلممارسةوقئالهمتتركلمالقاسيةالحياةهذه

نأكما.والرياضةوالغناء،،كالتمثيلالترفيهيةالمظاهر

فيتراثيةمظاهرظلتفيهاعاشوأالتيالأولىمساكنهم

علىللتعرفوغيرهمالبلادأهليزورهاونيوزيلندا،أستراليا

الأوائل.أسلافهمحياة

الزراعة.اسيا،أسبانيا،انو:.الريصحياة

منيعتبرالحياةمننمطالغربيةالتخوملمحى6الحيا

وكان.الأمريكيةالمتحدةالولاياتتاريخفىالفصولأمتع

للذهبالمتعطشينأحلامفيشمثلالغربفىالاستقرار

القاحلةالأراضيالمضنيةجهودهمحولتالذينوالفلاحين

قصةأيضاالحياةهذهوتتضمن.مثمرةخضراءحقولإلى

علىوالخارجينالهنودوقصة،المفتوحةوالمراعيالبقررعاة

كانواالتيالخيولوعرباتوالقطارات،القانون

هذهفيالنظامطبقواالذينالموأطنينوقصةيهاجمونها،

.التخوم

نحومرةلأولالبعيدةالغربيةالتخومقصةظهرتلقد

عبرلقدام.098مشةنحوفىوانتهتأم،085سنة

عشرالثامنالقرنفيالأبلاشجبالالمجازفونالمستوطنون

سبعينياتفيكمبرلاندفجوةخلالمنواندفعواالميلادي

نهرامتدادعلىمساكنهموبنوا،الميلاديعشرالثامنالقرن

المكتشفونوصلوقد.وجيزةبفترةذلكبعدالمسيسيبي

عشرالتاسعالقرنأوائلفيالهادئالمحيطساحلإلى

لمالمسيسيبىنهرغربيالواقعةالمناطقأنغير،الميلادي

التاسعالقرنمنتصفبعدإلاالمستوطنينمنكثيرأتجتذب

سنةمنللاستيطانالنهائيةالفترةوامتدت.الميلاديعشر

غربا.الزحفانظر:.م0981إلىأم085

النابضةالوجوهمنكثيراالغربيةالتخومجذبت

اللذينبيليوالغلامجيمسجسيمثلفبعضهم،بالحيوية

وغيرهما،واقفانوهماوماتا،القانونعلىالخارجينيمثلان

والرائدوالاستعراضيالهنديوالمحارب،جاريتبات:مثل

الأنظارللفتغيرهممنأكثرعملواقد،كوديبيلبفلو

منهمأقلاخرونأشخاصكانوكذلك.الغربنحو

تشارلزوأمانفسها.المنطقةلتطويرالكثيرفعلواقدشهرة

ألاستيطانفيساعدفقد،العنيفالأبقارمربيغودنايت

وهومونتانافيستيوارتوجرانفيل.تكساسمناطقفي

إلىموفداوزيراأصبحالذيالأمىوالمقاولالرائد

.المتحدةالولاياتقبلمنوأروجوايباراجواي

باحتياجاتللإيفاءواعداالأمريكيالغربكان

الراضينغيرالأمريكيينوآلافأوروبامنالجددالقادمين

مجازفين،إليهبعضهمذهب،الشرقفيحياتهمعن

بينأوالخضراء،الأوديةفيالسعادةليجدواآخرونوذهب

قلةولكنالثراء،عنبحثوامنهموكثيرون،الشاهقةالجبال

حاربالذيالمكانالغربوكانمحظوطن.كانوامنهم

الذيوالمكان،أراضيهمعندفاعاالأمريكيونالهنودفيه
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يومى!ضمطأسشاقاالعم!!فيهويحسود،الحوادثفيهتكثر

الغربيةالتخومفىالحياةح!انتلقد.الجميععلىمفروض

الذينأنغير،اليومبمنظارإليهانظرناإذامضيئةتبدو

أحيانا.ومملةبل،وخطرةشساقةالحياةوجدواهناكاستقروا

التخومبناء

ولسنينالمسيسيبينهرغربىالواقعةالأراضيظلت

علىاقتصرالذيالامريكيللاستيطانفاصلاحداطويلة

تكساسإلىوصلواالذينالوافدينمنقليلةآلاف

كانت.الميلاديعشرالتاسعأصقرنامستهلفىوكاليفورنيا

التيوالمعاهداتواسعةزالتماالشرقفيإلأراضي

منكثيرفىالالممتيطانمنالبيضتمنعالهنودمعأبرمت

هناككانتأم085عامبعدأنهغير،الغربيةالمناطق

.الغربنحوالانتشارإلىالناستدفع،عديدةأسباب

عنالبحثاجتذبوالففة.الذهبعنالبحث

إثرعلىالغربيةالجبالنحوالمنقبينمنآلافاوالفضةالذهب

الأمر،أولوفي.أم984مشةكاليفورنيانحوالاندفاع

غيرساكرامنتو،شرقينيفادامعييراجبالفىينقبونأخذوا

بعدالمنطقةهذهفيالذهبتعدينالصعبمنكانأنه

بحثاالشرقنحوالمنقبونتحركلذللث،قليلةبسنينذلك

أريزوناإلىووصلوا،أخرىاكتشافاتأوأخرىفرصعن

نحوالأخيرالأكبرالاندفاعوكانونيفادا،وكولورادو

وأم874عاميفيالجنوبيةبداكوتاهيلزبلاكفىالذهب

.أمء87

للمنقبينالكبيرالزخمأدىلقد.بالغربالشرقالتقاء

ظلوقد.والمواصلاتللنقلأفضلوسافىإلىالحاجةإلى

شركاتواحتاجت،تحهيزاتإلىبحاجةالمستوطنينآلاف

لنقلهووسائلالمعدنخاملحفرثقيلةمعداتإلىالتعدين

ببناءالشركاتبعضقيامذلكنتيجةوكانتالمصاهر.إلى

شركتانوباشرت،القارةعبرالحديديةالسككخطوط

القرنستينياتفيالحديديةللخطوطنظامأولتنفيذ

يونيوناسمتحتالشرقمنبدءاالميلاديعشرالتاسع

يونيونخطأما.أيرلنديينعمالآمستخدمةباسفيك

العمالمنآلاففيهاستخدمفقدالغربمنالاتيباسفيك

فيأوجدنقرببرومونتوريفىالخطانوالتقى،الصينيين

.م9861عاميوتا

تزويدفيالحديديةالسككخطوطعلىوبالاعتماد

الخاليةالصحارىيخشونهؤلاءيعدلمبالماء،المستوطنين

السككظهورأدىكما،لهمالمعادينالهنودأوالمياهمن

تقريبا،)البيسون(الأمريكيالجاموسانقراضإلىالحديدية

المناطقامتدادعلىالأرضتحوبمنهالملايينأخذتحيث

لحومهاعلىللحصولمعظمهاالصيادونوقتل.الغربية

ال!ولى.بالدرجة

مملكةفترةبزغتدقدالأبقار.أعدادفيالسريعالنمو

الأبقاربتربيةوبدأت،الحديديةالسككمطهورالأبقار

يربونالفلاحونأخذحيث،الجنوبيةتكساسفيأولأ

ووسموهاالمكسيكمنبهاأتواالقرونطويلةأبقارا

الجياد.ظهورعلىوحرسوهامالكيهاعلىتدلبعلامات
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ازدادتام(،865-1861)الأهليةالحربوبانتهاء

الشماليةالولاياتمواطنيباستطاعةفأصبحالأبقار،أعداد

الاندفاعمرحلةبدأتثمومنالبقر،لحوميبتاعواأن

ناالأبقارمربووجدعندماالانتشار،أوالسريع

عننقلهامنتمكنواإذاالشرففيأبقارهمبيعباستطاعتهم

علىمناسبطريقهناكوكان.الحديديةالسككطريق

فيأبيلينمعتكساسجنوبىيربطتشيزهولمامتداد

.كنساس

أدىأم885سنةففىطويلا،الوضعهذايدملم

أعدادكانتإذبمربيهابمالضررإلحاقإلىالأبقارتكاثر

العواصفوجاءترعاتحها،علىطاقتهمتفوقالأبقار

النهايةلتعلنأم1886،887عاميششاءفىالقالممية

حاولالمراعيعلىالمعاركمنسلسلةوفي.منهملمزيد

المراعيمرحلةأنغيرعنها،المستوطنينإبعادالمربون

السريعالنموفترةمعهاوانتهت،انتهتقدكانتالمفتوحة

للأبقار.

السهولهذهكانت.الواسعةالسهولفيالزراعة

الأهلية،الحربقبلالمستوطنينمنقليلااجتذبتقد

التاسعالقرنسبعينياتفىالجديدةالتطوراتوساعدت

الأرضزراعةنحوالمستوطنينتوجيهعلىالميلاديعشر

مأ873سنةالشائكةالأسلاكظهوروكان.المعشوشبة

لمزارعهم،خشبيةأسوارإنشاءعنالمزارعينعوضقد

المياهعلىالحصولمشكلةالهواءطواحينوحلت

خاصةزراعيةألمماليبالزراعيونالخبراءوطبق،الجوفية

آلاتباستخدام.الجافةالزراعةانظر:.الجافةبالمناطق

وهكذا.واسعةمناطقحرثمنالزرأعتمكن،مطورة

سنةبحلولازدحمتقدكانتالغربمناطقمعظمفإن

القرنمشينياتفيلالحركةت!كانتفرحينيامدينةمثلالمناجممدن

متراأ/089ارتماععلىوهي،المديمةوشكلتالميلاديعشرالتاسع

والفضة.الذهبلمعدنيموقعادافيدسنجبلم!القريبةنيفاداسييرافي

تخمعبارةأنحكوممطإعلانفيوردبحيثام098

وجود.لهايعدلممعين

التخومفيالحياة

فلقدمتنوعا،خليطاالغربيةالتخومفيالناسشكل

ومنالشرقىالساحلمنالغربنحوالأمريكيونتدفق

منالمستوطنينمعظموكان.الجنوبومنالأوسطالغرب

المناجموعمالالميكانيكيينمنمهرةغيرعمالأالزراع

الأمرينذاقواالذينالسودبينهممنوكان.سابقينوجنودا

قدالهنودأنكما،والجنوبالشرقفيضدهمالتحيزمن

فرنسامنالباسكاشتغل.الرخيصةالعاملةالأيديوفروا

الإسكنديخافيونالفشرىبينما،الأغنامبرعيوأ!مبانيا

وجاء،الواسعةالسهولعلىمزارعالاخرونوالأوروبيون

عنبالباحثينليلتحقواوويلزإنجلترامنالمناجمعمال

طرقتأسيسفىالصينيونشارككما.الثمينةالمعادن

حيث،المناجممخيماتإلىانتقلواثم،الحديديةالسكك

والحوانيتالمطاعموإنشاءالملابسغسيلأعمالباشروا

فكان،متنوعةبكفاءاتتتمتعالتخومكانت.الصغيرة

وسائقالجاموسوصائدالأمنضابطإيربواياتهناك

الشهيرالجيادعربةسائقمونكوهانكومقامر،الجيادعربة

الخاصةالخيولوركبالمناجمفيكذلكأشتغلالذي

اسرب.البريدبنقل

الدقيقكانإذبسيطا،عادةالطعامكان.الطعام

والفطائر.والكعكوالخبزالبسكوتعملفييستخد،

الفاصوليامنتتألفالأخرىالرئيسيةالاطعمةكانت

وبقروالظيوالغزالكالجاموسالطرائدولحوماليابسة

البقركلحماللحوميحفظونوكانواالطيور،ولحمالوحش

شناولونماقليلاوكانوا،الجافأوالمقددواللحموالخنزير

وحتى.الألبانمنتجاتأوالخضراواتأوالطازجةالفواكه

الأبقار.يحلبوالمالبقررعاة

عمليةالملابستكونأنالحاجةاقتضت.الملابس

.يومبعديومابسيطةثيائايلبسونمعظمهمكانحيث

وسراويلالبقرجلدمنأحذيةيلبسونكانوافالرجال

وقبعاتوصدرياتوسترصوفيةوقمصانفضفاضةصوفية

كانماوغالبا.الجواربيلبسونكانوأوبعضهماللبادمن

الغبارمنليقيهعنقهحولموزأحمربمنديليلتفحالمرء

منتقيهنقلنسواتيلبسنالنساءوكانتالبرد.ومن

مخططة،أوبسيطةقطنيةأقمشةمنوملابسالشمس

سيقانهملوقايةالجلدمنسراويليلبسونالبقررعاةوكان

تميزسمبريرو،المسماةقبعاتهموكانت.الدغلمن

عميقمنهاالعلويوالجزء،العينينلوقايةعريضةبجوأنب

.الرأسعنسقوطهايمنعبحيث



الغربيةالتخومفيالحياة806

علىالخارجونولاسيما-الغربفيالرجالمنوكثير

وكانتالأسلحةيحملونكانوا-الأمنوضباطالقانون

الطلقاتذاتكولتومسدساتوينثسشربنادقأشيعها

الغمدية.ا!لديةال!:.الغمديةوالمديةالعست

التخوممناطةطحسبمتنوعاالترويعكان.الترويح

تتجصرأصسهوأ!افياشراعيةالاسركانت.المصتوطنينونوع

:الحفلاتا،عياد1حملاتوحضوربرقصاتللقيام

تبرزاطاشيةسوقفىالروديومبارياتوكانت.المنزلية

الروديو.انظر:.الأخرىاومهاراتهمالبقررعاةفروسية

حتىالغربيةالتخومفىتمارسالديانةكانت.الدبإنة

أ!رناأوائلفني،المسستوطنينمعظهماإليهايصلأنقبل

ال!صاثولي!جةالإرسالياتإليهاجاءتالميلاديعشرالتاسع

الأبمنكليدعلىالغربشيوتوغلت،والبروتستانتية

تنصيرعلىحرصااللذينويتمانوماركوسسميهديبيير

الهنود.

أجاتإرساندنموهاصلىرقدالجديدالاستيطانأنإلا

اطتجوأ؟!أ!عا!أاعلىيعتمدودالنالروكان،تنصيرية

بالحدماتأطقيامأص!!الجواالمنصرينيسمونهماكانواالذين

يصلوعندمامنتظمةبصورةيتجوأ!نهؤلاءوكان.الدينية

ويجري،المواعظأغاءبإيبدأالبلدانإحدىإلىأحدهم

انتظرواللذينالأخرىوالواجباتوالتعميدالزواجمراسيم

بانشاءالجوالونالمنصرونهؤلاءقاموقدأساليع.منذقدومه

صيفية.مخيماتفىأجتماعاتوعقدواالأحد،مدارس

تقريئا.مفاجئبش!صلالمدنهذهبزغت.التخوممدن

كيفنيفادافىبوفاردإلىألمبكريناالوافدينأحدذكروقد

خمسأوأربعوجودولاحظصباحاالبلدةخلالمرأنه

امتدقد،البلدةشارعكانالظهربعدعادوعندما،خيام

فىصاخبةتعام!!بحركةتعجالبلدةوكانت،كمأ،5إلى

.الشارعامتدادعلىخيام

وسائلمنمحرومةالتخومفىالبلداتمعظمكانت

أثناءالعراءفيينامونالمناج!اعمالكانمافكثيرا؟الراحة

منيبنونهابسيطةأكواخفيالشتاءويقضون،الصيف

يشيدونأوخيمةلديهماتكونوقدالأشجار.جذوع

وأالفارغةوالزجاجاتالصخورمنملجألأنفسهم

يصنعكانماوغالبابسيطاكانوالأثاث،التعبئةصناديق

البيت.فى

أبنيةمنتتألفالحظائرهذهكانتالأبقار.حظائر

منعالبسياجومحاطةأجزاءإلىمقسمةوقليلةبسيطة

تؤأهـانتىالمفتوحةالمعشوثمبةوالأرضوالأعمدةالأوتاد

المرعى.

الأرضافيترعىأبقارهميتركونالأبقارمربوكان

بلاقليلةأبنيةإلىيحتاجونكانوافإنهمأصذلك،المفتوحة

وقدوعنيفةجريئةحيواناتالقرود()طويلةالبجهورنتكساسأبقار

آذانهاثلحواأوووسموهاالأ!سبانالألقارامرلوأمري!طأإأدحلها

عليها.أخعر!اأجسه!

يسوقوالكىرعاةإلىبحاجةكانواشاحصنهم،أسيحة

انظر:.الجبالعلىالغنيةالمراعىإلىالربيعخلالالحيوانات

المواشي.تربيةالبقر؟راعي

المواشيحظائرنقيضعلىالمزارعكانت.المزارع

الحبوببزراعةالفلاحونقاموقد.التربةعلىتعتمد

الساخنةوالرياحالجنادبوكانتالقم!ولخاصة

استقرواالذينالمستوطنينعلىصعبةالحياةتجعلوالحرائق

كانواالذينالمواش!يمربوبهمأضركما،السهولفى

الأراضىمنحدتالتيالشائكةالأسلاكيبغضون

وأالأراضيحربفيالدمويةالمعاركجاءتثم.المفتوحة

وقامتلتها،التىالشائكةالأسلاكبحربسمىما

الممراتوفيالريمواقعفىالأمسيجةبإلشاءالمزارعون

النهايةوفي.الاسلاكالمواشيمربوقطعلينما،الضيقة

أسرعبصورةالمزارعوانتشرت،الشائكةالأسلاكتغلبت

فىالغنيةالمعشوشمبةالأرضعلىأبعدمسافاتوإلى

الواسعة.السهول

والاتصالاتالنقل

والوسائلالمواقعباختلافالنقلاختلف.النقل

السفركانالحديديةالسككظهورحينوإلى.المتوافرة

خطورةعلىينطويكانماوكتيرا،مريحوغيردائمابطئا

وسيئة.قليلةالطرووكانت

الجياد،تجرهاعرباتفييسافرونالناسمعظمكان

الشتاء.فيالبردمنويرتجفون،الصيففيالغباريغمره!ا

توجدوكانت.الصلبةالمقاعدعلىالنوميحاولونوكانوا

فيهايتزودالويق،فيكمأ6كلللاستراحةمحطات
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دائماخطرأالمسافرونواجهوقد.بالطعاموالخيولالركاب

الشخصسفروكان.القاسيالجوومنالهنودهجماتمن

كانواوالمتعجلونأكبر،خطورةعلىينطويبمفرده

أسرهممعيسافرونالذينوكانجيادهمعلىيسافرون

.العرباتيستخدمون

قبلالبضائعلنقلومميلةأفضلالعرباتقوافلكانت

عربة25نحوبينهامنوكان،الحديديةالسككإنشاء

إلىمستةمنمنهاواحدةكليجرمرتفعةبعجلاتثقيلة

البغالسائقيأوبلواكارويسمونهابغلاأوثوراعشرين

حمولتها،ويحرسونالعرباتتلكيقودونكانوأالذين

لنقلوالبغالالحميرالغربيةالتخومفيالناساستخدمكما

مناستوردوهاالتيالجمالبعضهمواستخدمالبضائ!

الصحراء.فيأحيشالتحملهانظراآسيا

عنوترسلببطءتنتقلالأخباركانت.الاثصالات

الأسفارفيوتستخدمالجيادتجرهاالتيالمركباتطريق

جوزيفلممانتبينالبريدينقلالسريعالخيولبريدوكان

المسافةوتبلغكاليفورنيا،فيوساكرامنتوميسوريفي

منأبريلشهرفيالنظامهذابدألقد.كم.0023بينهما

حينفقط،شهرأ91مروربعدتوقفأنهإلاام086عام

عاممنأكتوبرفيكاليفورنياإلىالبرقنظاموصل

السريع.الخيولبريدانظر:.أم861

والنظامالقانون

جوفيالغربيةالتخومعلىالمزارعينأسرعاشتلقد

مخيماتصفوعكرتقدكانتالجرائمأنغير،هادئ

الهائجالغربعنبعيداالغربوظلالأبقار،ومدنالمناجم

والقصة.الأسطورةفيصوروهالذي

الذيالإغراءعنعادةتنجمالجريمةكانت.الجريمة

كانوأالمناجمأصحابإنإذ،والفضةالذهبيولده

كانوالذاثراء،ويزدادونمنها،وافرنصيبعلىيحصلون

وأعليهمفيعتدىالسكر،طريقعنالمناسبةبتلكيحتفلون

الذهبشجعوقدالقمار.ألعابفييغشونهمأويسلبون

منجمملكيةبأنالادعاءعلىالعصاباتبعضوالفضة

وظ!،الفعليينمالكيهاغيرآخرينأشخاصإلىتعودمعين

لاالتىالخاماتبعضببيعهه!الناسيغشونمحتالون

بغيةالجيدةالخاماتمنقليلافيهايضعونأوشميئا،تساوي

.العيونفيالرمادذر

تشكلكانتوالأغناموالأبقارالخيولفإنكذلك

الأبقارلصوصوكان،القوانينومنتهكيللصوصإغراء

بها.الموسومةالشاراتويغيرونيسرقونها

فيمعايعملونعادةالقانونعلىالخارجونوكان

والإخوةبلامرهنرييقودهاكانكالتىعصاباتهيئة

كانواإذجيمعر،وجسيوفرانكدالتونوفتيانيونج

فيالسفروعرباتوالقطاراتالمصارفعلىيسطون

إماتدريجياالمجرمينهؤلاءعلىقضيوقد،شاسعةمناطق

شنقهم.أوبقتلهم

يستقرونالأمريكيينبعضكانعندما.القانونتنفيذ

يأتونكانوافإنهمالأقصىالغربفيمنظمةغيرمناطقفي

نأغير،السابقةمناطقهمفييطبقونهاكانواالتىبقوانينهم

الجديدةالأوضاعالاعتبارفيتأخذتكنلمالقوانينهذه

بعضكانتوإنحتىأنهالمعلومومنالأبقار.سرقةمثل

الصعوباتبعضتواجهقدفإنهاما،لمجتمعمناسبةالقوانين

فىأدىبالقانونملتزمينمواطنينوجودلكنتنفيذها.في

فىللناسواتضح.والنظامالقانونلمميادةإلىالأمرنهاية

منشجاعةأقلليسواأناسالقانونمنفذيأنالغرب

ساعدكما.اتحاديينعمذابعضهمخدموقد.مخالفيه

وإقرارالقانونفرضفىتكساسفيالجوالونالحراس

مدنمواطنوقدموقدرينجرز.تكساسانظر:.النظام

فقدبمالقانونتنفيذمشكلةلحلأخرىمساعدةالتخوم

علىللقبضالأهليةالأمنلجانمجموعاتفيانخرطوأ

الفيجيلانت.انظر:.ومعاقبتهمالمجرمين

عكرتقدالحروبهذهكانت.الهنديةالحروب

حكومةوكانت.عدةلسنواتالغربيةالتخوممنطقةصفو

الهنود،لصالحواسعةمناطقحجزتقدالمتحدةالولايات

دخلواقدكانواالمستوطنينمنللأرضالمتعطشينأنغير

علىالمحافظةالحكوميةالجهاتوحاولت،المناطقهذهإلى

الذينالجنودأنغيرالجمئ.علىالقانونوتطبيقالهنود

أنحاءسائرفىعسكريةنقطةمائةنحوفيوضعواقدكانوا

الهنودبأنرأيهمفيالمهاجرينمنكثيرأوافقوأالغرب

.الميتونالهنودهمالمسالمين

أمريكيتقليد

معسكراتمعظموأصبحتالآنالحدوداختفت

التيالنواحىبعضوتغيرت.خاليةأشباحمدنالمناجم

يعمهامجموعاتإلىالجماعاتبعضفيهااستقرت

وكولورادودنفر:مثلالمدنوأصبحت.والأمنالسلام

قبلمنكانتأماكنفيالانتقومويوتاليكوسولت

التيالحياةأنغير.خيامهمالمهاجرونفيهاضربمواقع

راسخة.أمريكيةتقاليدخلفتالغربيةالحدودفىظهرت

معرعالمسميالفنيعرضهبتقديمبيلبفلويقومأنوقبل

الامريكيةالحدودفإنام883عامفىالهائجالغرب

أماكنفيالناسقلوبعلىاستولتقدكانتالغربية

الكتبمنكمياتهناكزالتوما.العالممنكثيرةأخرى

الأفلامووالمسرحياتوالأغانيوالرسوماتوالقصص
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روعواقدعصابتهوأفرادهووكاد.الحليحديلقطارعلىسطاألهكماكتيري!،رحالأ،العسائةالأساطيرإحدىتقولكماقتل،جيمسجسي

بمدينةالكابيتولمبنى!ىالحائطعلىرسمم!حزءوهو.شولىهارتتوماسرسمهلممظررسمالصورةوهده.سمواتلعدةميسورينهر!حطقة

.جيفرسون

نهرهيوكأنما،العتيقالغربذلكمصورة،تتدفق

عنمؤأغا045منأكثرالانحتىظهروقد.لهانقطاعلا

قصائدعلىالمؤلفاتهذهاحتوتوقد،الغلامبيلي

فإنكذلك.وأفلاموباليهاتومسرحياتطويلةوقصص

بأبطالهواقعهمنانبثقالذي،الشعبيتراثهلهكانالغرب

يعرفونماكلالبقررعاةعلمالذيبيلبيكوس:أمثالمن

علىيطيحكيفالأمريكيالجوادأوبرونكوعلمواوكما

.حصانالبرونكو،:أنظر.الأرض

،الفترةهذهفيالغربعنكتبمامعظم.الأدب

كتابوكان.تطويرهفىشاركواقدكانوارجالكتبه

روائعأصئمنقدبتقشفالعيشبعنوانتوينمارك

وقصائدهارتلبريتالقصيرةالقصصوكانت.الغرب

الولاياتفيلاالمعجبينمنكثيراوجدتقدميلرجواكيم

أوينروايةوكانتأيضا.أوروبافيولكنفحعسبالمتحدة

منالكثيرجذبتقدالفيرجينىبعنوانالغربعنويستر

صورةالبقررعاةمنوهوآدمزأنديوقدم.الاهتمام

بقر.راعىيومياتروايتهفيالرعىحياةعنأصدق

ماأشبهالأمريكيالغربموسيقىكانت.الموسيقى

منهاأكثررئيسىبش!صلشعبيةكانتفقد،بالأدبتكون

تشيشولمممررحلةالمشهورةالأغانىبينومن.جدية

الشعرهذامنوكثيرلاريدو،وشوارعالطويلةوالبراري

رعاةكانإذ؟الأسبانيأوالإنجليزيالتراثمنتولدالغنائي

ساعاتلملءأوالأبقارلتهدئةالأغانيبتلكيتغنونالبقر

والملل.بالوحدةتتسمالتيالطويلةالفراغ

بحياةمساسلهاالتيالجادةق!إلموسيقىبينومن

فتاةالمسماةبوتشينىجياكوموأوبراالأمريكيالعرب

الغلامبيلىبعنوانكوبلاندآرونوباليه.الذهبىالغرب

كانيونجراندالمسماةجروفسفيرديوقصيدةوالروديو،
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بينومن.الغربيةالسيمفونيةكيهيرشلىوباليه،سويت

أوكلاهومامسرحيةشعبيةالأمريكيةالمسرحياتأكثر

وهي،الثانيهمرشتاينوأوسكاررودجرزريتشاردلمؤلفها

معصراعاتفيالبقررعاةدخولكيفيةعنتتحدث

.لزراعا

وهيالخيولونشاط،الغربمناظرلونكان.الفن

اخشوشنتالذينوالرجالهاربا،المندفعوالبقرتعدو،

كثيرلدىطيباصدىوجدتالاشياءهذهكل،حياتهم

أشهررمنجتونفردريكرسموقد.الرسامينالفنانينمن

الأمريكي.للغربصورة2)007منأكثرالرسامين

هارتتوماسبينهممن،كثيرونآخرونرسامونوهناك

الأمريكيالغرباتخذواقدأوكيفوجورجيابنتون

لرسومهم.خلفيات

حياةوالتلفازالسينمائيةالأفلامجعلت.الترويح

فيمكانكلفيالناسلدىمألوفاأمراالأمريكيالغرب

ذلك-الاسكواوالرجلفيلمأصبحوقد.بيةالغمالمغامرات

جدا،الطويلةالافلاممنوهوهوليوودفيانتجالذيالفيلم

وليموأصبح.اليومحتىاستمرالقبيلهذامنلاتجاهبداية

قوميا.ب!بمسدسينبقرراعييمثلكانالذيهارت.س

إعجابكسبواالذينالشاشةفيالبقررعاةبينومن

وجونروجرزوروي،ميكسوتومجونزبكالممثل:الناس

بالوجهويدعىفيلمأولفيمثلالذيبويدووليمواين

الغربيةالأفلامبعضوكانت.ام349سنةفيكاسيدي

وكانكبيرا.نجاحانجحتقدالنهارومنتصفالعربةمثل

إنما،الغربيةالمتحدةالولاياتفيخاصةالروديو،أبطال

الهائجةالبرونكوخيوليركبونالذينالبقررعاةيمثلون

المتحدةالولاياتفيالناسآلافويقضى.الوحشيوالبقر

ملابسيلبسونوهم،الخيلركوبمزارعفىإجازاتهم

الماضيةالحقبيعيدواأنبهايحاولونمواقففيالبقررعاة

الحاضر.إلى

الفلورا.انظر:.الئباتيةالحياة

والدودة.حربفيتشاركلالحكومةقانونيةحالةالحياد

مباشرغيرأومباشربطريقسواءالحروبفيلاتشاركالتى

.المحايدةالدولةتسمى

المتحاربونويرغببالمتحاربةالمتحاربةالدولوتسمى

معهم.الاتجارمنالمحايدةالدولومنعأعدائهمهزيمةفي

تتوقعكما،الحربنطاقخارجالبقاءالمحايدةالدولوتريد

وحقالإبحار،وحريةالمحايد،البلدالمتحاربةالدولتحترمأن

محايدابهالمعترفالبلدوض!الحيادويصف.التجارة

سويسرا.مثل،دائمةبصفة

حقوقفإن،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرومنذ

أصبحتقدوواجباتهاالمتحاربةوالدولالمحايدةالدول

تجاهلتقدالمتحاربةالدولأنإلا.الدوليالقانونمنجزءا

كان،الحالاتأغلبوفي.والواجباتالحقوقهذهمرارا

بذلك.إلزامهايستحيلأويصعب

الأعرأفخلالمنالحياديةقواعدتطويرتموقد

منمجموعةوضعت،أم709عامففي،والمعاهدات

عنمعاهدتينبلاهايالثانيالسلاممؤتمرفيالدول

وكانتالبحر.وفيألارض،علىللحيادالتقليديةالقواعد

المتعارضةالمصالحاختلافلموازنةمحاولةالقواعدهذه

الحكوماتأصدرتكما.والمتحاربةالمحايدةللبلدانغالبا،

بالحياد.الخاصةقوانينهاحدةعلىكل

البلدفإن،التقليديةالناحيةمن.اجباتوالصالحقوق

الدولمنلأيالعسكريةالمساعدةيقدملاالمحايد

المتحاربةالدولتحترمأنيجبالمقابلوفى.المتحاربة

بلدأرضعلىتتحاربأنيجبفلا.المحايدةالبلادحقوق

فإذا.المحايدةالبلادعبروقواتهافصائلهاتحركأومحايد،

المحايدللبلديكونالمحايدالبلدالمتحاربةالبلادقواتدخلت

حتىلديهواحتجازهاالقواتهذهسلاحنزعفيالحق

.الحربتنتهي

فيمحايذاميناءالمتحاربةالحربيةالسفنتدخلوقد

يمكن،ساعة42منأكثرظلتإذالكنها.طارئةحالة

الموانئالمتحاربةالدولتستخدمأنيجوزولااحتجازها.

البحرية.العملياتفيالمحايدة

المحايدةالبلادمعالاتحارفىالحقلهاالمحايدةوالبلاد

اسمفنعنتبحثقد،المتحاربةالدوللكن.الأخرى

للعدو،حربيةموادتحملالسفنهذهكانتفإذا،المحايدة

ماوغالبا.البضائعمصادرةفيالحقالمتحاربةللدوليكون

تحاصرفقد،حربيةمواديعدمالنفسهاالمتحاربةالبلادتقرر

نأتحاولالتيالمحايدةالسفنعلىوتقبضالعدوموانئ

الحصار.تخترق

منذالحيادعلىظلتمعينةبلادهناك.الدائمالحياد

طويل.زمن

القرنأواخرإلىكدولةبدايتهاترجعالتيسويسرا

فيجانبأيإلىتنحازأنرفضتالميلاديعشرالثالث

عشرالسادسالقرنمطلعفيحدثتالتيالأوروبيةالحرب

بمعاهدةمحددةالحديثةالسويسريةالحدودولأن.الميلادي

وقددوليا.بهمعترفحيادهافإنأم،581عامفي

،أم815عاممنذالعالممعسلامفيسويسراأصبحت

ليستوهي.سياسيةتحالفاتأيفيتدخلأنورفضت

أيضاتعرفكانتالتيالأوروبيةالمجموعةفيعضوا

المشتركة.بالسوق
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عشرالتاسعالقرنمنذأيضامحايدةأصبحتالسويد

تحالفاتفيتدخلولمالحروبخارجظلتولقدالميلادي

(ام459-1)939الثانيةأ!الميةاالحربوفي.عسكرية

سمحت،م0491عامنيألمانيامنالنرويجهزيمةوعقب

فيوهيأراضيها،فيبالمروراطانيةالاللقواتالسويد

عامفيالسياسةهذهوتوقفت.المحتلةالنرويجإلىطريقها

أسسويداشاركتالثانيةالعالميةالحربومنذ.أم439

الأع!افيهامما،أ!اهيةاالمنظماتمنالعديدفيإيجابيا

.المتحدة

شهو،أم559عاممنذالحيادعلىأصبحتالنمسا

القوىلوساطةاحتلالهاإنهاءعلىفيهاتفقالذيالعام

السوفييتي،الاتحاد،المتحدة)الولايات،الأرئالمتحالفة

فيالمحايدوضعهاالنمساامشخدمتوقدفرنسا(.بريطانيا،

والنمسا،والغربالشرقبينجسرلتوفيرالعالميةالشؤون

الأوروورة.المجموعةفىعضو

عامفىظهرتالتيالحرةأيرلندادولةظلتأيرلندا.

أضحاقارغم،الثاليةالعاطيةالحربطوالمحايدة!أ!22

اشبريصانية،اطسلحةأغواتابحدمةالايرلنديينبعض

ا4891عامفىأيرأصداجمهورية3الحرالدولةوأصبحت

فىنشطعضووأحضهابحيادها.الحينذلكمنذواحتفظت

لتلكالسلامعلىالمحافظةبمبادراتتسهم،المتحدةالأم

الأورو!يئ.المجموعةفيعضووهيالمنظمة

اسمتحتالسوفييتىالاتحادمعاتفاقعلىوقعتفنلندا

،والتعاونللصداقةالسوفييتي-الفنلنديالميثاق

مرأتعدةوتجددأم489عامفيا!لتبادلة،والمساعدة

هجومأيفنلنداتمنعالميثاقهذاوبموجب.الحينذلكمنذ

بوساطة،السوفييتيالاتحادعلىأراضيهاخلالمن

الشؤونمجالوفيحلفائها.أوالفيدراليةألمانياجمهورية

.محايدةبأنهافنلنداتعرفالعالمية

البلدانبعضحاولت.العالميتانوالحربانالحياد

بادئفيالعشرينالقرنفيالعالميتينالحربينفيالمتورطة

الأولىالعالميةالحربوفى.محايدةتظلأنالأمر

فىالحيادقوانينألمانياانتهكتأم(،-189أ19)4

الدائمحيادهاوكانبلجيكا،بغزوهاوذلكالحرببداية

وظلت.أم319عامفيمعاهدةبوساطةضمنقد

منالأولىالعالميةالحربفيالحيادعلىالمتحدةالولايات

،الفترةهذهوخلال.أم179عامإلىأم419عام

ضدالبحرفىحيادهاعنالمتحدةالولاياتدافعت

سفنوفرنسابريطانياوأوقفتوألمانيا.وفرنسا،بريطانيا،

الدنماركإلىالمتجهةالمتحدةالولاياتحمولات

بهاينتهيقدالحمولاتهذهبأناعتقاداوالنرويجع،

ألمانيا.فطالمطاف

السفنالألمانيةالغواصاتهاجمت،أم179عاموفي

المتحدةالولاياتوأعلنتتحذير.بدونوأغرقتهاالأمريكية

ألمانيا.علىالحرب

المتحدةالولاياتفكرت،الثانيةالعالميةالحربوفى

الحربإلىجرتلكنهامباشر،بشكلالحربتدخلألا

.أم419عامفيهاربربيرلعلىاليابانهجومبعد

الشاملوالنموالحربشؤونإن.اليومالحياد

يصعبأمراالحيادجعلت،المتحدةالأمامث!أطمنظمات

بينالفوارقمنالعديدالحربشؤونمحتفقد.تحديده

كثيراذلكأبطلوقدوالمواد.والعسكريةالمدنيةالأنشصةأا

،المتحدةالأمإلىالآنالبلادغالبيةالحياد.وتنتمىتجارةفى

معتدأيضدالدوليةالحمايةقوةمثل،الجماعىوالعمل

للحياد.السابقةالممارساتمععديدةبطرقتتفقلاوالتي

الذيالسوفييتيالاتحادتفككم1991عامشهدوقد

وقد.الباردةالحربخلالالرئيسيةالشيوعيةأ!دوأسةاكان

ذلكولكن،انتهتقدالباردةالحرببأنأضاسابعضادعى

.موجودةتظللكيالانحيازوعدمالحيادقضاياعلىسيؤتر

الدولي.القانونالبحار؟أعاليأيفئا:انظر

دانتيلصنعأساليبمنأسلوبالمعقو!الإبر!حيا!

ودانتيل.الحياكةفىيتبعماتشبهبطريقةالخرمالكروشيه

حياكةالممكنفمن.التمنورخيصالوزنتقيلالكروشيه

المفتولةالقطيةالخيوطلكن،الغزلأوالخيوطمننوعأي

خيطبلفالكروشميهدانتيلويصنعشيوعا.اكثرهاجيدا

وأنسيجااللفاتتكونبحيثأنشوطةشكلعلىواحد

وهي)الخرز(الحياكةإبرةتسمىمعقوفةإلرةبوساطةسلسلة

يبلغالبلاستيكأوالخشبأوالعظماأوالمعدنمنرفيعةقطعة

توكة.هيئةعلىبخطافوتنتهيسمأ5حوالىطولها

المتعددةالخرمالكروشيهدانتيلغرزأنواعوبفض!!

الحياكةإبرمنأكثرمختلفةنماذجيصنعأنالمرءيستطيع

منرئيسيةأنواعثلاثةبينالجمعللمرءويمكن.العادية

.المزدوجوالشيجالمفرد،والنسيج،السلسلةهىالغرز،

بعملالفارغةالمساحاتإيجادأجلمنالسلسلةوتستعمل

وتستعمل.الأنموذجفىالفارغةالحبكةمنالأولالصف

دانتيلونماذجمجسمةنماذجلإيجادالمفردةالغرزة

نفسهابالويقةفتستعملالمزدوجةالغرزةأما.الكروشيه

الكروشيهغرزومن.الضعفبمقدارمنهاأعرضول!ضها

الرفيعة.الصدفةوغرزةالتشبيكالأخرى

خوانحياكةأجلمنالمعقوفةالإبرحياكةوتستعمل

تستعملكما.الزركشةوأعمالالخرمالمائدة)مفرش!(

الأسرةأغطيةحياكةأجلمنالمتوسطةوالإبرالخيوط
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خيوطوباستعمال.الساخنةالأوعيةومقابضوالقفازات

الشالاتحياكةالمرءيستطيع،متوسطةوإبرةصوفية

صنعالممكنومن.والبطانياتوالكنزاتوالقبعات

قصاصاتأوغليظةخيوطبحياكةوالحصيرالسجاد

غليظة.إبرةوباستعمالالأقمشة

*--،."?ء.-كأ-"9!!-"-صحو-"!لمي!
ي"!!.ص!!فء4ء"ء!نهه،ء"-

ور"ء!ء.:،"!ص*ص.ء،!،8ء!س/،ءع*

تمئجة،لأ،"؟4؟*زو!لأكأ،*،*مص!ة!ءى!??ء!!؟"ة،،?ص

-صءلم،،-

**2ت؟8ء*ء*ء؟لات*3صح!?ممر"،!ءىءش!كل.-،
ة03:لا301سمم!ء!*!8ء!و7،كاءكلس،كل

وتعطى.معقوفةإبرةلامشعمالالخيوطمنيحاكالكروشيهدانتيل

الإيضاحيةالصوروتبين.وكثيرةمحتلفةنماذجالمعقوفةالإبرحياكة

الغرر.مننوعينعملكيفيةالتالية

السلسلةغرزةالمفردةالغرزة

!ا!س!لأ!هصم!لم)-4سم!ي

الخيطسأنشوطةعقدةاعملىأدخلى.عررة12اعملي

الإدرة.علىوضميهاالأنثوطةخلفمنالإدرة

6كسس-.الثانيه

بهحي!يرس!

!هـ

حولالكرةسالحيطلفيدحوواسحبيهالخيطالتقطى

.اليسرىاليدأصابع.السلسلةعبرالحل!

صسهئتىس!

!د!ئرح!عرر

الأيسربالابهامالسحيحامسكيراسحبيه،ثانيةالحيطالتقص

والسبالة.الاثتير.عرالخلفنحو

سسسهـس!بهوير!لأ

الحل!إلىواسحبيبماالحيطالتقطيالغرزذاتالحبكةعملتابعي

الاولى.للعررةالالرطةعر.سلمملةكلفيالمفردة

لمأ!سهلأ!صسيم

و،لتدريب،السلسلةغررتاسيعيريئملسمسلةاعمليالص!لهايةفي

متماثلة.غررعلىالحصوليمكنحديدا.صفا،الدئىالحياكةاتحاه

نأمنالرغموعلى.قديمفنالمعقوفةالإبرةوحياكة

فيالعمالأنإلابالالةصنعهيمكنالكروشيهدانتيل

يدويا.يصنعونهامازالوأوالصينوفرنساوءأيطاليابلجيكا

بمخرماتيسمىماالممتازةالإيطاليةالخرماتومن

أورفيتو.

ادخلتوقد.الكروشيهبعملالأيرلنديونيشتهركما

تقريبا.أم082عامأيرلنداإلىالكروشيهدانتيلأشغال

الأيرلندياتاستطاعتجدأ،رفيعةخيوطوباستعمال

النفلمنسلسلةيستخدمالخرماتمنخاصنوعتطوير

بخلفيةمحاطةصغيرةوحلقاتوالورودالاوراقثلاثي

علىويستدل.صغيرةعقدمعالسلاسلغرزمنمخرمة

المستعملة.الكتانخيوطبياضمنالخرماتمنالنوعهذا

أم(.760هـ،946-؟)مروانأبو،حيانابن

مؤرخيشيوخمن.حيانبنحسينبنخلفبنحيان

الثانيهشامالأمويالخليفةعهدفيبقرطبةولد.الأندلس

وهو،الشرطةصاحبمنصبتقلدالمستنصر.الحكمأبن

،غيرهيتقلدلمأنهويبدو.الأندلسفيالعاليةالمناصبمن

التاريخ.لكتابةوتفرغ

هما:له،كبيرينمؤلفينعلىحيانابنشمهرةتقوم

،مجلداتعشرةفيوهوالأندلستاريخفيالمقتبس

المؤلف.أيامإلىالفتحعهدمنالأندلستاريخويشمل

إشرافتحتأنطونةالأبنشره،الثالثالمجلدمنهوجد

المجلدعلىأخيراوعثر،بروفنسالليفيالمعروفالمستشرق

عبداللهالأمويالأميرعهدالثالثالمجلدوتناول.منهالثاني

الثانيوالمؤلف.بالأندلسالأمويينالأمراءآخرمحمد،ابن

معارفهوخلاصةنضجهثمرةهوجزءاستينفى،المتين

كتابفيمنهبسامابنأوردهومافقد.ولكنه،وأدبه

علىالدد!لةفيكافالجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرة

قدمه.ورسوخمؤلفهقدروعلوالكتابهذانفاسة

عرفالأند!،مؤرخيشيوخمنحيانابنويعد

الفائقةوالمقدرةوطرافتهالأسلوببرأعةمعالرأيباستقلال

ونقدها،والأعمالالرجالووصفالحوادثتصويرعلى

ذلك.فيالصدقوتحري

حيث،حيانابنتاريخعلىكثيرابسامابنواعتمد

،نببنمروانأبيتاريخعلىذلكفيوعولتلملم:يقول

حفظوبذلك"،وتفاصيلهجملهونقلت،فصولهفأوردت

.حيانابنتاريخمنفقدمامعظمبسامابنلنا

-1256هـ،745-)654الأندلسيحيانأبو

،حيانبنيوسفبنعليبنيوسفبنمحمدأم(.344

إلىنسبة،النفزي،الغرناطىالأندلسيالدينأثيرالإمام
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ومحدثهومفسرهولغويهعصرهنحويالبربر،منقبيلةنفزة

وأديبه.ومؤرخهومقرئه

وأخذ.عرناطةحاضرةمنمدينةبمطخشارس،ولد

الحسنأبيعنأمحربيةوا،الطباعبنجعفرأبيعنالقراءات

شيوخهحياةفيوأقرأالنحو،فيوتقدم.وجماعةالأبذي

والإسكندريةوإفريقيابالأندلسالحديثوسمع،بالمغرب

وأكصشيخ،وأربعمائةحمسيننحومنوالحجازومصر

أ!ربية:اأضفسيراوفىفيه،وبرعوأتقنهالحديثطلبعلى

صيته،:طار،اسمهواشتهروالتاريخوالأدبوالقراءات

أطلمةاعلىإقبالأصهحصانقيل.عصرهأكابرعنهوأخذ

علىأخاساجسرالذيوهو،لهمتعطموعندهالأذكياء،

لهموضسرحقراءتها،فيورغبهم،ماللثابنمصنفات

نحوهذه:الحاجبابنمقدمةعنيقولوكانغامضها،

بجامعوالإقراء،بالمنصوريةالتفسيرتدرلسوتولىالفقهاء.

يعقدأصقرآناغيرفىولكنه،فصيحةعبارتهوكانتالأقمر،

.الكافمنقريباالقاف

مختصرهرالتفسير،فيامحيطالبحر:تصانيفهمن

ارتشاف،التسهيلشرحفىوالتكميلالتذييلالنهر،

:أحصاهاأحصتباأجصرص!أص!صصاهذهوتعد،الضرب

ا:اجفها،تأفىشرعكتبلهوقيلىموضوعاتها.في

فيالإغرابنهاية،الألفيةشرحمنها:يكملها

صنفمماكثيروتلكهذهوغير،والإعرابالتصريف

.حيانأبو

-122هـ،441-31)0التوحيديحيانأبو

أدباءأشعهرمن،العباسبنمحمدبنعلىام(.230

الحمويياقوتوصفه.ومفكريهالرابالهجريالقرن

فقدومدلك".الفلاسفةوأديبالأدباء"فيلسوف:بقوله

إلىالتجاهلهذاواستمر.وتجاهلوهعصرهمؤرخوأهمله

التوحيديفخصالمشهور،معجمهياقوتكتبأن

لتجاهلواستغرابهدهشتهعنالتعبيرضمنهاضافيةبترجمة

واعتمد،التوحيديشعخصيةمثلمرموقةلشخصيةسابقيه

فينفسهعنالتوحيديماذكرهعلىكثيراترجمتهفي

مؤلفاته.

تارلحولواختلافهاالآراءاضطرابمنالرغموعلى

عربيأنهفالراجح،وأصلهولقبهووفاتهالتوحيديميلاد

هـ441ممنةوتوفيبغداد،هـفى031سنةولد،الأصل

شيراز.في

أسرةفىولدفقد.معذبةشاقةحياةالتوحيديعاش

هنا)ومنالتوحيديسمىالتمرمننوعبيعتمتهنفقيرة

كانلهعمكفالةفىيتيماطفولتهباقيوأمضى(،لقبهجاء

بغدادفيتعليمهالتوحيديتلقى.معاملتهويسىءيكرهه

بثقافةنفسهوأخذ،أنذاكوالأدباءالعلماءكبارأيديعلى

التالية:المصادرمناستقاهاالتيالموسوعيةعصره

فقدوالأدباء.العلماءكبارأيديعلىتتلمذه-أ

ودرس،السيرافيسعيدأبيعلىوالتصوفالنحودرس

ودرس،الرمانيعيسيبنعليعلىأمملاماوعلماللغة

المنطقي.عديبنيحيىزكرياأبيعلىأغلسفةا

والعلمالادبمجالسحضورعلىحرصه2-

.عصرهفيالانعقادكثيرةكانتالتىأغلسفة:ا

شتىفيالكتبمنكثيرعلىأ!اسعااطلاعه3-

طويلةمدةعملهبحكموذلك،آنذاكاهعرفيةاطوضوعات

منهالثستكىماكثيراعملوهو،للكتبناسخاعمرهمن

كتاباته.فيالتوحيدي

يحسنأنجاهداحاولأضوحيدياأنمنالرغ!اوعلى

أمثالمن،الدولةرجالكبارببعضاتصلعندماأحوالهم!

وغيرهم،عبادبنوالصاحبالعميد،وابن،المهلبيالوزير

العاثر.حظهيندبالظنمخيبمرةكليعودكانأنهإلا

منسلسلةكانتأخوحيدياحياةإنقلناإذانبالغلأر

نفسهالتوحيديتسبب،المتتاليةشالإحباطاتالإحفاقات

حزينامكتئباالمزاجسوداويكانفقدأكثرها،حلهتفى

كارهاالكرأم،بثلبمغرما،الاخرينعلىحاقدامتشائما

إلى،وكان.منهمالخاصةوحاسدا،زمانهأهلمنالعامة

طموحاالاعتداد،أشدوبأدبهبنفسهمعتداكله،هذاجانب

صراعمنيعانيعمرهأغلبعاشلذلكالتهور،حد11

بكلالملىءالمؤلمواقعةوبينالمفرططموحهب!تعنيف

نهايةفيالصراعهذاأجبرهوقد.والحرمانالفشلألوان

التصوفأحضانفيوالارتماءلليأسالاستسلامعلىالأمر

لكتبهالتوحيديإحراقحادثةولعلالمرير.واقعهمنهربا

مناليأستمكنمدىعلىدليلخيرحياتهأواحرفى

.عصرهأهلفيوالزهد،نفسه

وهي،هذهالكتبإحراقهحادثةمنالرغموعلى

علىاحتجاجاالتوحيديبهاقامالحالبطبيعةرمزيةحادثة

الأعمالمنمجموعةالتوحيديلناتركفقد،مجتمعه

مكتبتناتاريخفىالمتميزةوالصوفيةوالفلسفيةالأدبية

الصداقة،والمؤالسةالإمتاع:أعمالهأهممنودعل.العربية

البصائربموالشواملالهوامل،الوزيرينمثالببموالصديق

محققةوكلها،الإلهيةالإشاراتبمالمقابساتوالذخائر؟

ومطبوعة.

لمفالتوحيدي،الكتابيالأسلوبحيثمنأما

فيسائداكانالذيوالبديعالسجعلأسلوبيستسلم

يعتمد،الأسلوبجاحظيالأعمالغالبفيكانبلعصره

،والإطنابوالسخريةوالتقسيموالتعليلالأزدواجعلى

فائقة.عنايةكتاباتهفيالمعنىويولي
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الحلة

ومغطىالأرجلمنخالالجسمطويلحيوأنا!

أجلمنعادةبطنهاعلىالحيةتنزلق.جافةبحراشسف

مرناجسماالحياتمنكثيرويمتلك.الأرضعلىالحركة

الجفونعنوعوضا.كرويبشكلالألتفادتمنيمكنها

يبقىمما،شفافةحراشفالحيةعينىتغطي،المتحركة

مشعبنحيفلسانوللحيةدائما.مفتوحتينعينيها

عضوإلىالروائعلجلبوتستعملهباستمرار،تخرجه

الفم.داخلخاصإحساس

الحيواناتمنمجموعةأورتبةإلىالحياتتنتمي

التماسيحأيضاالزواحفوتضم.الزواحفتدعى

الحياتتستطع،الزواحفوكبقية.والسلاحفوالسحالي

باتخاذوذلكما،حدإلىثابتةأجسامهاحرارةدرجةإبقاء

درجةالحياتترفع،المثالسبيلفعلى.معينةسلوكيةأنماط

تخفضهاأو،الشمسأشعةتحتبالمكوثجسمهاحرارة

الياتفلهاوالطور،الثديياتأما.الظلنحوبالزحف

أجسامها.حرارةدرجةتنظمداخلية

وجدتالحياتأنعلىدليلالديهمأنالعلماءيزعم

السحاليتشبهالحياتتلكوكانت.سنةمليون001منذ

بخلاف،الحياتلكن.الأخرىالزواحفتشبهمماأكثر

المتحركةوالجفونالأرجلإلىتفتقر،السحاليمعظم
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الأستهى.ا!عاترةلي!كحيبهاأح!م!تتعاركالجرسيةالأفعىذكور

حتىعالصراويستمرلعضا.سعضهاويدلعأعلىإلىالحياتتشص!

.الأحرىالحياتوتسمح!الحياتإحدىتتعل!

وجماجمهاحراشفهاأنكما.للأذنالخارجيةوالفتحات

ويعتقد.السحاليوحراشفجماجمعنأيضاتختلف

تحفرالتيالسحاليمنقريبةالحياتأنالعلماءبعض

ويعتقدلعيونها.الخاصالتركيببسببوذلك،الأرض

تلك.الحفرمرحلةنتيجةجاءربماللأرجلفقدانهاأنأيضا

فهي.الأرضمنمكانكلفيتعيم!الحياتتكاد

والجداولوالمحيطاتوالغاباتالصحاريفىتعيش

،الأرضعلىالحياتمنأحديداوتقيم.والبحيرات

تعيشالحياتوبعض.الأرضتحتيعيشالاخروبعضها

فيوقتهامعظمتقضيأخرىأنواعتزالولاالشجر،فوق

.الحياتعنمهمةحقائق

المناطقفيتعيشالتيأ!مياءاالمرامي!ىحيةالحياتأصغرإحدى

صغيرتانعيسانولها.دقططولأسم51إلىتممووهي،الاستوائية

.الرأسلحراشرومغطاتاد

السامةالإفريق!يةالجابونأفعى

حدائقإحدىلىمرةذاتصامت

و!مى.ست!!لدةالحيواد

الحيوالىحدائهتلىلاتأح،!!الحيات

أشهر6س!!ا"!فمدةأحياسا

.ا!سه:للا!

الماساحيةأ!ايعتقدجةأسرع

تسيروهى.الافريقيةالسوداء

اصساعة.ا!ى1!ا1لسرعة

تحميالإفريقيةالكرويةالأصلة

علىلالالتفا!الأعداءسلفسها

ى!رأسهايكونلحيث!صةيتمكل

أحرىحياتوتستعمل،الممتصص

الدلاع.شىأ!ريقةاهدهأيضا!صة

أحميرجم

صثمر!

الحاسنأفعى

السوداءمباألما

الكرويةالأصلةا

تحرحعدماالخفراءالشجرةأعلة

ئيا.أوأصمرا!لهادي!صيصهاص

مناطوليراكلاأ!احياتحر!اوقد

إلىتتحولتماسيوضاعةمحمر!س

تعيت!عمرها.تقدممعالأحصرااطودا

.الحديدةعييا!يالحصراءالأصلة

فيالبخاخةالكوبراأوالرنجهال

قدىلمسافةالسمتستطئرشإفريقيا

الحيةتصوبم.52.إلىتصل

السموهداعدوها.عيىلحوالسم

والألمدالحرقالإحساسيسم!

العمى.إلىيؤديألىويم!س

-!جمى-

لا!ثص

صررمم!"جممئ!ر!ءنبررز2

الخضراءالشحرةأصلة

لرنجهالا

لكن.الحياتمنتخلوالعالممنقليلةمناطقوهناكالماء.

،العامطوالالمتجمدةالمناطقفىالبقاءتستطيعلاالحيات

منالعاليةالمرتفعاتأوالقطيةالمناطقفيتعيشولا

بماالجزر،فىحياتتوجدفلا،ذلكإلىوباللإضافة.الجبال

ونيوزيلندا.أيرلنداذلكفى

تنوعاوأكثرهاتقريباالحياتمننوع007.2هناك

أمريكافيوالأناكندة.الاستوائيةالمناطقحياتهي

وقد.الحياتأكبرمنالمحيا،فيالشبكيةوالأصلةالجنوبية

البرامينيحيةأماطولأ.أمتارتسعةإلىكلتاهماتنمو

حيثالاستوائيةالمناطقحياتأصغرمنفهىالعمياء،
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البرامينىحيةوتمتلك.فقطسم51إلىطولهايصل

مغطاةأنهاغير،الأخرىالعمياءالحياتمثلعينينالعمياء

فقطالع!!اءالحياتتميزأنالمحتملومن.الرأسبحراشف

.والظلامالضوءبين

لأنيابمنزوجاتملكفهى،سامةالحياتوبعض

تحقنالحياتوهذه.العلويالفكفيالأخدوديةأوالمجوفة

فىعا01/2صايىوهناك.تعضحينمابهاأنياعبرالسم

52منها،للإنسانمميتاأومؤذياسماتفرزالتىالحياتمن

الحياتعضر!عنالناجمةالوفياتمعظمتسببتقريئانوعا

والمامباآب،فىالكوبراملك،الحياتهذهمن.الإنسانفي

فيايبانوالتإفريقيافيالحراشفمنشاريةوالأفعىالسوداء

ليا.سترأأ

بعضلأنويكرهونها،الحياتالناسبعضيخاف

كريبة.تبد،حياتهاوطرقمظهرهاولأنسام،أنوأعها

الأساطيرمنلكثيرموضوعاالحياتكانت،التاريخوعبر

قلةإلىالحياتمنالخوففيالسببويرجع.والخرافات

.للناسمؤذغيرالحياتمعظملكن.الحيواناتبهذهالمعرفة

الجرذانمكافحةفيتساعدفالحيات،ذلكعلىوعلاوة

.أل!خرىوالقوارض

نأإلا4.أليفكحيواناتالحياتالناسبعضيقتني

أنواعوتبقى.تدريبهاالصعبومنكثيرا،لاتتحركالحيات

فإن،ذلكإلىوبالإضافة.الوقتمعظممختبئةمنهاكثيرة

لا،وبالساليالغذاء.فيغريبةعاداتلهاالحياتبعض

صعوبه.من،جيدةبصحةوإبقاؤهابها،العنايةتخلو

الحياتأجسام

كثيرا.الحياتأجسامأشكالتختلف.الجسمشكل

إفريقيافيالجابونكثعبان،الحياتبعض،المثالسبيلعلى

حياتمنمعينةأنواعافإن،وبالمقابل.غليظجسمله

أما.الكرمةساقيشبهوطويلجدأرفيعجسملهاالشجر

الجانبين.منمفلطحةفهىالبحريةالحياتأجسام

الذكوربيزكثيراومظهرهالجسمشكلولايختلف

بعضفيالإناثأنغير،الحياتأنواعمعظمفيوالإناث

،الأخرىالأنواعبعضوفيالذكور.منأكبرالأنواع

مدغشقرفياللانجاهانوعوهناكأكبر.الذكورتكون

كبير.حدإلىالمظهرفىالإناثعنالذكورتختلفحيث

أما.الخطمعلىالشكلمخروطيبروزلهااللانجاهافذكور

شسجرةورقةماحدإلىيشبهطويلخطمافل!ال!ناث

القيقب.

جافةبحراشمفمغطىالحيةجسم.واللونالحراشف

الحياتطأغلىولدى.بارزةحوافذاتحراشمفأوملساء

الحراشفتتألف،الأنواعمعظموفي.متشابكةحراشف

؟الحياتبينالجسمشكليختلفكيف

.الحياتحسمشكلفىالاختلافاتبعض)أدناه(التوضيحيةالرسومتبين

محدافا.ذيلهاويشكلالحانب!منمفلطحةالبطنصفراءالمحرفحية

القصيرةالماليزيةوالأصلةحدا.لحيى،طويلبجسمالكرمةحيةتتميز

..أسطهواىبجسمالعمياءتكساسحيةتتميزبينمامتلما،حسمهايكور

!لأ!

32+!!عئخ!سكا

الكرمةحية

الحنولمجةمريكاأ

يمبر

يرالبحرحية

شحصر-ص!ى!"ضء،ص3!3ى3،؟بمهصء!س!صرءيرلأل!

كار

العمياءالحية

الأمريكية"المتحدةالولايات"تكساس،

الحراشفمنواحدصفمنالدروعتسمىالتيالبطنية

حرأشفأنحينفي،الذيلإلىالرقبةمنالممتدةالكبيرة

الأنواعبينوشكلهاحجمهافىتتباينوالظهرالجنب

الختلفة.

تتكونحيث،طبقتينمنللحيةالحرشفىالجلديتألف

بينما،تموتثموتنقسمتنموخلايامنالداخليةالطقة

فإنولذا،.محلهالتحلأعلىإلىالجديدةالخلاياتدفعها

وقتومن.ميتةخلايامنتتألفالجلدمنالخارجيةالطقة

الجلد.منالباليةالخارجيةالطبقةهذهالحيةتطرحلآخر،

وقبل.الانسلاخاسمالجلدطرحعمليةعلىويطلق

وتصبحالحيةنشاطينخفض،الانسلاخمنقصيرةفترة

تتمكنولكي.الانسلاخبعدثانيةتصفوثممعتمتينعيناها

والرأسالفمحولالجلدترخيفإنها،الانسلاخمنالحية

بعدتزحفثمخشن،سطحعلىخطمهابحكوذلك

منمقلوباينسلخالذيالقديمالجلدمنلتخرجذلك

العملية.تلكأثناءالخار!إلىالداخل

للحيةالانسلاخمراتعدديتوقف،رئيسيوبشكل

أكثرمراتتنسلخالصغيرةفالحياتونشاطها.عمرهاعلى

الحارةالمناخاتفيتعيشالتىوالحيات،المسنةمنبكثير

فيتعيمقالتيالحياتمنأطوللفترأتنشطةتظل

.عدةمراتالأولىتنسلخولذلكالباردةالمناخات
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لستالجلديطرحبعضهافإنالاستوائيةالأص!تأما

انسلاخمعدللايتجاوز،وبالمقابلسنويا.أكثرأومرات

مراتثلاثأومرتينالشماليةالأمري!جةالجرسيةالحيات

مرةكلفيالذيلمنجديدةقطعةتضافوقد.السنةفي

.الانسلاخفيها!م

توجدخاصةعبغيةخلايامنأساساالحيةلونينشأ

تنتجالألوانبعضأنإلاالجلد،داخلعميقةطبقاتفي

الحراشف.سطحمنالضوءانعكاسبسبب

:علىبيئاتها.يوافر!فاغأسمرالحياتمعظملون

اشأسذاتاصيةالشماالأمريكيةللأفعى،المثالسبيل

أرضرعلىاطيتةبالأورأقتختلطاللونبنيةأشرطةالأسمر

ساطعة.ألوانالحياتبعضويميز.تعيشحيثالغابة

تمتازمثلا،آسياشرقىجنوبفيالجنةشجرةفحيات

بعضوفيجلدها.علىساطعةبمحمراءبوجود

اخرىألوأ!النوعهذانفسلحياتيكونالحالات

وذاتسودأءكاليفورنياأفاعىملكاتفبعض.مختلفة

أنواعبعضتميزكما.الجسمطولعلىبيضاءخطوط

فبعضها.وكثيرةمتنوعةأخرىعلاماتالأرضيةالحيات

حمراءأشرطةمعانبنياللونأوللصفرةضاربأسمر

منتصفأسفلىحمراءأصةأشرلهالاخروبعضها،متعددة

بنيةأوالصفرةإلىضاربةسمراءأنواعوهناكالظهر.

.أخرىعلاماتلهاوليست

العظميللهيكلالرئيسيةالأجزاء.العظميالهيكل

الأضلع.-3الفقرات-2الجمجمة-أ:هيللحية

والبواءالعمياءالحياتمثل،الحياتمنقلةوهناك

أثريةوركعظاموكذلكأثريةخلفيةأقداملها،الأصلاتزا

ضامرأثرلهاالتيوالحياتالعصور.عبرالحيوانفقدهاربما

علىمنهايستدلالتيهىالوركلعظامأوالخلفيةللأرح!

اطسحاكط.الحياتقرالة

،الارتباطضعيفةالحيةجمجمةعظامإنالجمجمه.

الفكيتألف.بالعظمتمامامحاطأصدماغاأذغير

الذقنعندمتصلتينعظمتينمنالحياتلمعظمالسفلى

التمدديمكنهماالعظمتانهاتان.نسئمرنبوساطة

علىالسفلىالفكويرتبط.ال!خرىعنالواحدةمبتعدة

عظاممنالعديديرتبطكما.العلويبالفكرخونحو

بعضهاأيضارخونحوعلىالفموسقفا!لوياالفك

يتحركأنالحيةفكويستطيع،الجمجمةوببقيةببعض

والسفليالعلويالفكعظامولبعضجانبيا.بانفراد

هذهإن.الحلقباتجاهالخلفإلى:منحنيةمدلبةأسنان

الحياتتبتلع،ولذلك.للمضغملائمةغيرالأسنانا

حمجمةمنللحيةالعطمىالهيكللمجةلف.أسداحليةاوالأعضاءالعظمىاهي!!ا،ا!ائىالمقس!تلذكر،الرسمهدايميرالحيةتشريح

مامة.وغدداأنيابافقطالسامةالحياتوتمتللث.ولحيلةطويلةللحيوادالداحليهالأعضاءااو.وأصلاعحخيرةوفقرات

اممدا3ممك!--ص-برت-:؟ا:*!/،--س07(!،:-!؟لا.!!كالعقراتا
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الجلديضعفحيثخشن،سطحعلىأنفهابحكجلدهاتغيرالحية

حيةهيالحيةهذهالجلد.خارجذلكبعدتزحصثم،الرأسحول

دتسمالية.أمريكيةمائيةقزحقوس

وهيالفريمممةالحياتمعظموتأكل.كاملةفريستها

حية.لاتزال

فتحعلىيساعدهاالحياتمعظمفكوكتركيبإن

لعضوتست!رأسها.منأكبرحيواناتوبلعواسغافمها

منأكثرتزنحيواناتابتلاعالكبيرةالأصلاتأنواع

كجم.45

منواحداجانباأولأالحيةتحركما،حيوانبلععند

الحيةتغوزثمالاخرالجانبتحركثم،الأمامإلىفكيها

ثم،الهروبمنوتمنعهاالفريسةفيالمنحنيةأنيابها

إلىفكيهامنجان!كلالتواليعلىالحيةتسحب

حاكبسونعضو

دماغ

الروائح.لكش!اللسانمعالحياتفييستعملجاكبسونعضو

(،العلوي)الشكلالروائحدقائقوتلتقطالخارجإلىلسانهاالحيةتحرج

جاكبسونعضوإلىالدقائقتنقللسانها،الحيةتعسح!وعندما

(.السفلي)الشكلللروائحالحساس

961الحية

كميةإفرازويتم،الحلقباتجاهالفريسةتدفعوهي،الخلف

يسهلحتىالحيةوحلقفمداخلاللعابمنكبيرة

الفريسة.ابتلاع

ماحيوانلابتلاعساعةنصفمنأكثرالحيةتستغرق

الأمامإلىالهوائيةالقصبةاندفاعويعتبر.الحالاتبعضفى

القصبةإغلاقتمنعخاصةميزة،الفموخارجاللسانفوق

يمكنالذيالامروحلقها،الحيةفمامتلاءعندالهوائية

البلع.أثناءالتنفسمنالحية

كبيرعددمنللحياتالفقريالعموديتألف.الفقرات

تقريبافقرة43و.051بينالحياتتمتلكإذ،ال!راتمن

قويةبمفاصلالفقراتوترتبط،النوععلىذلكويعتمد

ذلكفىبما،عديدةبحركاتالقياممنالجسمتمكنمرنة

.كرةشكلعلىالالتفاف

أمامفقرةكلمعالأضلعمنزوجيتصل.الأضلع

وبذا،.البطنبطولببعضبعضهاالأضلعولاتتصل،الذيل

وجبةالحيةتبتلعأنوبعد.الخارجإلىالانبساطتستطيع

.المعدةلتمددتبعاالخارجإلىالأضلعتنبسط،ضخمة

فقرةبكلصغيرةعضلة42نحوتتصل.العضلات

كلالعضلاتهذهتربطحيث،الحيةجسمفىوضلع

بالاخرضلعوكلبالأضلعوالفقراتبالأخرىفقرة

هذهمعظمالحياتوتستعمل.بالحراشفوالأضلع

الأساليبالحركةطرقفصلويصف.للحركةالعضلات

.الحياتبهاتتحركالتي

الجسمحرارةبوساطةالفريسةتعيينمنالحيةتمكنالحفريةالأعضاء

تستشعر،جانبإلىجانبمنرأسهاالحيةتحركوعمدما.منهالمنبعثة

ضربتهاتعيينالحيةتستيمالهواء.حرارةفيالتغيراتالحفريةالأعضاء

.الظلامفيحتىبدقة
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الداخليةوال!عضاءوالكبدالرئة.الداخليةالأعضاء

واحدةرئةالحياتولمعظم.ونحيلةطويلةالأخرىالرئيسية

وأعضاؤها.أخرىلرئةضامرأثرلهبعضهاأنغير.فقط

التناسليةوالأعضاءوالمبيفمانالكليتانوهي،المزدوجة

علىمرتبة،الذكريةالتساسليةوالأعضاءوالخصيتانالأنثوية

الخلفإلىالأماممنزوجكليتتالغحيثالجسما.جانبي

الأخرىالحيواناتمعظمفيالمزدوجةالأعضاءتقعبينما

متواجهة.تكونبحيث

ذأسكدىبما،الحياتمعظمفىالهضمىالجهازيتكيف

!مضخمة!صميةمعالتعاما!يمكنهبحيثوالأمعاء،المعدة

لمانتاخالأمعاءاوتقومكثيرا.التمددالمعدةتستطيعإذالغذاء،

ي!شأصغرموادإلىالغذاءتحللالإنزيماتتسمىمواد

كلهفريستهاجسمهضمالحياتوتستطيعامتصاصها.

خلالكلياالعظماهضميتموقد.والريشالشعرعدافيما

تجويفعبرالحيةجصممنالفضلاتوتخرج.سماعة72

.الشرجوفتحةالمذرقاسمعليهيطلق

التجودفهوأيضاالمذرقيكون،الحياتإناثوفى

كلفيالشرجفتحةوتحدد.المبيضقناةفيهتصبالذي

ذيلها.وبدايةالحيةحذعنهايةوال!ناثالذكورمن

اسلرزيةحيدةحواسأطحياتنيس.الحسأعضاء

أخرىحسأعضاءعلىرئيسىبشكلوتعتمد.والسمع

بيئتها.عنالمعلوماتلتوفيرخاصة

هذهيع!!مما،الرأسمنجانبكلعلىعينللحيات

حراشفالعينينوتغص.للرؤيةواسعامدىالحيوانات

الحيةتقوم،الانسلاخعمليةفيهاتتممرةكلوفي،شفافة

رؤيةالحياتوتستطيعواستبدالها.الحراشفبطرح

ولهاجيدا،التركيزتستطعلالكنها.بسهولةالحركات

فقط.قصيرةلمسافةجيدةرؤية

لهاأنغير،خارجيةأذنفتحاتللحياتوليس

منمحدودمدىمسماعوتست!داخليةاذانا

عظامتستجيبحيثالهواء،فيالمحمولةالأصوات

إلىوترلمملهاالصوتيةللموجاتالحيةرأسفيمعينة

الداخلية.اللأذن

اللسانيستعمل.قليلةتذوقحلماتالحيةلسانوفي

العضوهذايوفر.جاكبسونعضويدعىللشمعضومع

نأوالوا!.الحياتعندجيدةشمحاسةالمنخرفتحتيمع

فمسقففيمفرغينكيسينمنيتألفجاكبسونعضو

للروائح.جداحساسةكثيرةعصبيةنهاياتوبهما.الحية

علىأوالهواءفيالروائحدقائقلجلبلسانهاالحيةتخرج

لسانهاالحيةتسحبوعندمااخر.سطحأيأوالأرض

الأمرجاكبسونعضوإلىالدقائقهذهتدخل،الفمداخل

وبالإضافةفريستها.رائحةمسارتتبعمنالحيةيمكنالذي

باستعمالأنثىحيةمسارتتبعالحيةذكريستطيع،لذلك

.جاكبسونوعضولسانه

حساسةخاصةأعضاءلديهاالحياتأنواعوبعض

لديهاالحفريةفالأفاعي.الحفريةالأعفاءتسمىللحرارة

منجانبكلعلىواحدالنوعهذامنصغيرانعضوان

البوائياتبعضتمتلكبينماوالمنحر،العينبيناشأس

شفةطولعلىالحفريةالأعضاءمنكبيراعدداالأصلات:ا

الكشفمنالحيةالحفريةالأعضاءتم!ش.العلويالفك

التيالحرارةعلىاعتماداآخرحيوادموتحرصتبدقة

تعيينالحيةتستطيع،وبذلك.الحيوانذلكحسمايصدرها

الظلامفيحتىالحارالدمذواتمناعريسةبدقةضربتها

فىبالتغيرتشعرالحفريةالأعضاءذاتالحياتأدكما

.م5.05بحدودرأسهامنقريباالحرارةدرجة

الذكاءاختبارإجراءفيصعوبةالباحثونويجد

عاداتهابسببتدريبهالصعوبةوذلك،الحياتع!

بسهولةمكافأتهايمكنفلا.المشتظمةغيرالغذائية

تجاربوفى.الصحيحبالأداءقيامهاعندبالطعام

قدرةالحياتأظهرت،أجريتالتيالمحدودةالذكاء

تختبرلمالتجاربتلكمعظمأنإلااضعلما.اعلىقليلة

سبي!علىومنها.الحيةحياةطرقفيالمهمةالقدرات

مفيدةكان!ربماالتيالمتاهاتتعلماعلىالقدرة،المثال

تجاربفىتستخدملمالأخيرةأنإلا.الحفارةأطحيات

.المهارةتلكلاختبار

أنيابفقطالسامةللحيات.السميةوالغددالأنياب

تفرزالتي)الغدداللعابيةالغددمنتطورتسميةوغدد

السموتحقنبأنيابهاضحيتهاالسامةالحياتتعض(.اللعاب

لقتلأساساوالسمأنيابهاتستخدموهي.الجرحفي

هضمإلىالسمإنزيماتتسارع،لذلكوبالإضافة.الفريسة

الفريسة.

الفم،مقدمةفيأنيابالحياتمنمجموعاتلبعض

.كأنيابالخلفيةأسنانهاأخرىمجموعاتتستعم!!بينما

ويشكل،الأنيابأماميةالسامةالحياتامعضمأأرزالواقع

نابينالعلويالفكفىالفممقدمةمنالقريبانالسنان

تطرحقدوهيالجلديةتحتالإبريشبهانمجوفين

كلضيقأنبوبويربط.السنةفيمراتعدةوتستبدل

.العلويالفكمنجانبكلعلىسميةبغدةناب

الحياتمنرئيسيتينمجموعتينبينالأنيابتتمايز

تمتلكحيث،والصلالالسامةالأفاعيهماالسامة

الجرسية،والحياتالرأسنحامسياتتضمالتي،الأفاعي

فيغمدنحوالخلفإلىتنثني،متحركةطويلةأماميةأنيابا

عندماوتنتصب،الاستعمالعدمحالةفىالفمسقف!

الكوبراتتضموالتى،الصلالأمافريستها.الحيةتهاجم
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مكانها.فىثابتةقصيرةأنيابفلديها،المرجانيةوالحيات

نفسه.الأنيابمنالنوعذلكالبحرولثعابين

ثلاثةإلىوأحداناباالسامةالحياتبعضتمتلك

ومعظم.الفممؤخرةفيالعلويالفكفىأخدوديةأنياب

علىخوةليستالخلفيةالأنيابذاتالحياتهذه

الحيواناتفىبسرعةالسمحقنتستطعلالأنهاالإنسان

.الكبيرة

والموادالإنزيماتمنعددابالحيةالسميةالغددتنتج

تبدأفريستها،الحيةتلدغأنوبعد.للموتالمسببةالأخرى

الحيةشروعقبلحتىالهضمعمليةالإنزيماتتلكبعض

يقتلحتىتنتظرالغالبفىالحيةلكن.الفريسةابتلاعفي

بلعه.فيتبدأثم،الحيوانالسما

الحياتسموممعظمتحتوي،الإنزيماتإلىبالإضافة

والسمومالعصبيةالسموم:السموممناخريننوعينعلى

العصبي،الجهازعدىالعصبيةالسمومتؤثر.الدموية

القلب،عملوتعطلوالبلعالتنفسفيصعوبةفتسبب

الدمويةالاوعيةإصابةعلىالدمويةالسمومتعملبينما

غيرنوعاالبحرثعابينوتفرز.بالعطبالجسموأنسجة

.العضلاتعلىمباشرةيؤثرالسممنعادي

عنالسامةالحياتلتمييزسهلةطريقةهناكوليعست

يعرفأنإماالشخصعلىيجبلذأ،.السامةغير

منيتحققأنأو،الحياتمنالمعينالنوعومظهرخصائص

الحية،لدغاتبمعالجةالخاصةوللمعلومات.الأنيابوجود

.الثعبانلدغةانظر:

الحياتحياةطرق

حيث،الطبيعيمحيطهافيالحياتمشاهدةيصعب

طرقعنالقليلويعرف.الأوقاتمعظمفيمختبئةتبقى

فيا!لتخصصينالعلماءإنحتىالأنوأع،منكثيرحياة

سلوكحولمفصلةمعلوماتلديهم،والزواحفالحيات

.الحياتأنواعمنفقطقلة

تنقلهافىرئيسيبشكلالحيةحياةتتلخصعموما،

معظموتنشط.التزاوجأجلمنأوالغذاءعنبحثابمفردها

ويستريحليلابعضهايتحركبينماالنهار،أثناءالحيات

لفتراتخاملةالحياتتظل،الأحيانبعضوفىنهارا.

مخزونهاقلةبسببأوالحارأوالباردالطقصبسببطويلة

جدامحدودةمنطقةفيالحياتبعضوتمكثالغذاء.من

الذكورأنالجرسيةالبراريأفاعيعلىدرأسةبينتفمثلأ

فيالإناثتتجولبينماأكم2،قطرهامنطقةفىتتجول

تقريبا.كم.،27قطرهامنطقة

بسرعةتسعىوهيغالئاالحياتتظهر.الحركةطرق

بكثيرمقارنةببطءتتحركالحقيقةفيولكنها،الأرضعلى

.الحياتحركةطرقبعض

الأفقية.الموجاتمنبسلسلةجسمهاالحيةتحركبم%التمجفي

فيأوالأرضعلىالموجيةالحركةتشبهالتيالحركاتهدهالجاتتعمل

الطريقة.بمفس)أعلاه(المبيمةالمحططةالبحرحيةتسبحكماالسباحة

اقيوتزحفمستقيما.الحيةجسميبقىاللستقيمة،الحركةفي

الحيةوهذه.الخلف!نحودفعهاثمالأمامنحوبطهاحراشصبسح!

الإفريقية.النافخةالأربدهي

وترفعدعامتينوديلهارأسهاالحيةتستخدم،الجانبيةالحركةفي

مميزةآثاراالحركةجانبيةالشماليةالأمريكيةالحيةوتتركعاليا.حذعها

.الرمالعلىتسيرهيو
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الغرطرحياتسرعةقدرتوقد.الأخرىالحيواناتمن

فىكم5.1بحواليالأخرىالحياتوبعضوالأصلات

السوداءللمامباهىمسجلةسرعةوأكبر.فقطالساعة

اسساعةفيك!ا11بسرعةتتحركأنيمكنالتيالإفريقية

الإنسانيستطيع،المقارنةسبيلوعلى.قصيرةلمسافة

كم42-61بسرعةقصيرةمسافاتيركضأنبسهولة

الساعة.في

-التموجأوهى،للحركةرئيسيةطرقأربعوللحيات

وأال!صنسرتينةحركة3-المستقيمةالحركة2-الجانبي

زتتحرك.الجانبىاللفحركة-4الأكورديونحركة

أيفثا.عاديةغيرأخرىبطرقالحياتبعض

أعإقاأحضرصتالجانىالتموجيعد.الجانبيالتموج

بدأسكمنتجةعضلاتهاالحيةتثني.الحياتبهاتتحركالتي

مماأسديلاإلىالرأسمنتمتدالأفقيةالموجاتمنسلسلة

أوالصخورأوالنباتاتنحوجسمهاحلقاتيديخع

جسميندفع،الطريقةوبهذه.الخشنةالأسطحأوالأكصان

.اللأمامإلىالحية

حركاتبوساطةالسباحةالحياتجميعوتستطيع

نأإلا.الجانبيالتموجنمطعلىتتحركأنهاأي،الموجتشبه

السباحةعلىيساعدهاالبحرحياتفيالجسمشك!!

بينماجافإنىجانبمرمفلطحفالجسم.خاصةبمهارة

.المجدافش!صلالذيليتخذ

تستعط،باشحفأيضاوتعرف.المسدقلمهالحركة

عبرللتحركأوالشجرأضسلقغالباالطريقةهذهالحيات

الغليظة،الحياتمنالكثيرتستعملكما.الضيقةالجحور

زحفهاعندالمستقيمةالحركةوالأصلةالأربدأفعىمثل

.الأرضعلى

الحركةأثناءالحيةجسمفىمعينةعضلاتشتنقمض

تمسكبينما.الأمامإلىبطخهاحراشفلتسحب،المستقيمة

الخشنةالمناطقأوالشجربقلفللحراشفالخلفيةالحواف

علىالأخرىالعضلاتبعضتنقبضذلكولعد.التربةمن

الخشنةالسطوحأوالشجرقلفعلىبالحراشفيدفعنحو

.الأمامإلىبأكملهالجسمافيتحرك

بطخيةحراشفالمتسلقةالحياتمنوكثيرالجرذلحيات

حوافلهاالحراشفتلك.المستقيمةالحركةخصيصاتلائ!

ما.شجرةالحيةتتسلقحينماأطحاءاشيبسهوأ،تمسكمربعة

غالباالحركةهذهالحياتتستخدمالكونسرتلنة.حركة

حيثالملساء،الأسطحفوقأطتحركأوأسشجراعلىأطتسلق

الأمامإلىجسمهامنالأماميالجزءلتحريكالحيةتقوم

تجرثمنفسها.لتثبيتاسمطحعلىضاغطهةقليلاوتلفه

الخلفيةبالنهايةوتضغطوتلفهاالأمامإلىالخلفيةنهايتها

الأمامي،للجزءميكاني!جةفائدةيعطىمماالأسفلإلى

.الأمامإلىمجددافيتحرك

الجانبياللفحركةتستخدم.الجانبياللفحركة

ذاتمناطقفيتعيشالتىالحياتقبلمنرئيسيبشكل

أمريكافىالصوندرتضمالتي،الرمليةأوالمفك!فاكتربة

وفيإفريقيا.فىالمقرنةوالأفعىأصسجاديةاالأفعى:اأجةأصتمماا

فتر!،كدعاماتوالذيلالرأسيعم!!،الحا!بىأطفاحر!ء

ثمومنجانبا،وتحركهالأرضعنجسمهاجذعالحية

ذلك.وشكررجسمها،بقيةموضعإلىوذيلهارأسهاتحرك

منتفقسحيات

أنواعمعظملين.البيض

الحياتتفقص،الحيات

خارجديضمنالصغيرة

والحيات،الأمحسم

هيالي!!()إلىالممينة

الصموبر.حيات
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أنواعمنكثيريبدو.للحركةاعتياديةغيرطرق

فهيالخطر،منالهربعندتقفزوكأنهاالصغيرةالحيات

بتحويلوذلك.الجانبإلىأوالأمامإلىبجسمهاتدفع

كذلك.مستقيموضعإلىالمتكررالوضعمنسريعاالجسم

الباراشوتمثلالهبوطالانزلاقيةالحياتمننوعانيستطع

بنشروذلك.أخرىإلىشجرةمنأوتحتهفرعإلىفرعمن

السقوطعلىويساعدهاالجسميبسطمماأضلاعها

البطيء.

التكاثروفىجنسيا.الحياتجميعشكاثرالتكاثر.

الجنسيةالخليةأو(المنوي)الحيوانالنطفةتتحد،الجنسي

مكونة،الأنثويةالجنسيةالخليةأو،البيضةمعالذكرية

.جديدةحيةإلىالملقحةالبيضةتتطورثما!للقحة،البيضة

كليدعىالجنسيةالأعضاءمنزوجالحياتولذكور

إلىوتبرزالذيلداخلوتقع،القضيبنصفباسممنهما

الذكريلف،التزاوجأثناءوفي.الشرجفتحةعبرالخارج

مذرقها،فىالقضيبنصفىاحدمدخلاال!نثىتحتذيله

النطفةوتستطيع(،المنوية)الحيواناتالنطافلوضع

أشهرمابينالأنثىجسمدأخلالبقاء(المنوي)الحيوان

يصبح،وبذلك.الأنواعبعضفىسنةمنوأكثرعديدة

.التزاوجحدوثمنطويلةفترةبعدمخصباالبيض

وفي.التزاوجبعدمعاالحياتوإناثذكورولاتمكث

معظمتتزاوخالبارد،والشتاءالدافئالصيفذاتالمناطق

فقد،ألاستوائيةالمناطقفيأما.الخريفأوالربيعفيالحيات

.الأوقاتمنوقتايفيالتزاوجيتم

ضحلةحفرةفيعادةبيضهاالحياتإناثمعظمتضع

فىأومنهامتحللاكانماتختاروقدشمجر،جذوعفيأو

وأحية001تضعالأحيانبعضوفي.مشابهةأماكن

البيضعددكثيراويختلف.نفسهالمكانفيبيضهاأكثر

كثيروفي.الختلفةالأنواعبينمرةكلالانثىتضعهالذي

كلبيضة03-6بينماالأنثىتضعالحياتأنواعمن

بيضة05العادةفيالضخمةالأصلاتتضعبينما،مرة

بيضة.001مناكثروأحياناتقريبا،

فىإلاوضعهبعدبيضهاالحياتإناثمعظمتهجر

التيالكوبراوملوكالهنديةكالأصلات،الأنواعمنقليل

هيالكبيرةوالأصلات.وتحرلممهالبيضفوقإناثهاتلتف

أنثىتلفحيثبيضها،تحضنالتيالوحيدةالحيات

لإنتاجعضلاتهاوتقلصالبيضحولجسمهاالأصلة

الطريقة،وبهذه.منخفضةالحرارةدرجةكانتإذاالحرارة

علىيساعدممام92حرارةدرجةفيدافئابيضهاتبقي

الجنيننمومعوتتمددجلديةالحيةبيضقشورلكن.الفقص

أسابيع01-8خلالالصغارالحياتوتفقسبداخلها.

الجسمداخلبيضهاالأنواعبعضإناثوتحملتقريبا.

كاملالبيضيكونلذلكونتيجة،وضعهقبلعدةلأسابيع

وعندما.أسابيع4-2خلالويفقسوضعهعندالنمو

القشورالصغارالحياتتشقللفقس،جاهزاالبيضيكون

ذلكويطرح.العلويالفكفيينموخاصسنبوساطة

نأوالواقعالقشور.منالصغارالحياتخروجبعدالسن

الصغار.إنتاجعمليةفىتشاركالحياتأنواعخمس

3-1)نحوالأنواعتلكمعظمبينالحملفترةوتستمر

001منأكثرالأنواعلبعضيكونوقدتقريبا(.أشهر

منأقلتحملمعظمهاأنغير،الواحدةالمرةفيصغير،

كثيرا.ذلك

مولوداتفمعأنثىحية

خمستحملصغيرا.

تقريساالحياتأنواع

الأم.صعيرةمواليد

همالوليد)يسار(وا

.الرأسنحاسيا



الحية624

شأرا.تأكلحية)أدلاه(،الصور،هدهت!!فريستها.الحيةتبتلعكيف

حراشمهاتسسطأ!ليا،ااصورذاوشيأ:ايما.أعأرارأسسلعالحيةتبدأ

اللاعأساءالحارحإلىأضلعهافررلعضعربعضهاويتمرق

أحا:!،لاشالحلروالأماءاإلىش!جناص!هـءكل!ركوهي.الحيواد

مريءعراغأرايراش(.اسسص!إااصورة)احلقهاعمرالفأرساحمة

السف!(.)الصورة.الحية

تماماالولادةحديثةأوالفقسحدشةالحياتوتعتمد

تنمووهيبمفردها.غذائهاإيجادوعليهانفسها،على

النمواكتمالمرحلةالأنواعبعضصغاروتصلسريغا.

وفي.واحدةسنةخلال-ثرالت!طعلىقادرةت!ضدأي-

خلالالنمواكتمالعمرإلىالصغارتصل،الأنواعبعض

مرحلةبعدنموهاالحياتمعظموتواصل.سنوات24-

النمو.اكت!ال

حرأرةدرجةتختلف.الجسمحرارةدرجةتنظيم

يجبولكن.البيئةحرارةدرجةباختلا!الحياتجسم

منمعينمدىضمنالحيةجسماحرارةدرجةتبقىأن

كاملةالحياتمعظمت!صنلاو.الحيوانلقاءأجا

02بينجسمهاحرارةدرجةكانتإذاأ،إأخشاصأا

درجةانخفضتإذاالحركةتستطهيعلا:هىا.53:د

معظمتموتقد،كذلكتقريبا.م45منالأق!!حرارتها

.م04منأعلىحرارةدرجاتإلىتعرضتإذاالحيات

الحدإطارفىجسمهاحرارةدرجةعلىالحياتتحافظ

درجةمعظمهاوترفعأبرد.أوأدفأأماكنإلىللتحركاللازم

الحياتتتحرك.الشمستحتبالاستلقاءجسمهاحرارة

التربة.فيدفئاأكثرمناطقإلىالأرضتحتتعي!التي

ملجأعنبالبحثالعاليةالحرارةدرجاتالحياتوتتحاشى

بعضوتقضيالصخور.أوالجذوعأوالشجيراتتحت

جداالحارالجزءالاستوائيةالمناطقفىتعيح!اكتىالحيات

الصيفي.السباتيدعىمحدودنشاطأسةحافىأسسةامن

بياتهافىالباردةالمناطقفىتعيشالتىالحياتتدخل

حيثالتجمد،تتجنبوبذلكالشتاء.فصلفىالشتوي

أماكنأوالأرضفيحفرأوكهوففيالشتاءتقضى

للحيةيمكن،العالممناطقمعظموفي.الصقيعمنخالية

تبقىأنالارضسطحتحتسما9.عمقعلىالمحتبئة

قد،الشتويالسباتأثناءوفيالتجمد.منمحمية

تقريبا.م55-4إلىالحيةجسمحرارةدرجةتنخفض

فيمختلفةأنواعمنالحياتمنمئاتتسبتوقد

الخريفوأثناء.قليلةالملائمةالمواقعكانتإذاالمكاننفس

تدفئوهىسباتهامواقعمنبالقربتشاهدفإنها،والربيع

الشمعم!.تحتنفسها

الطيورالحياتمعظمتأكل.الغذائيةالعادات

،الصغيرةالثدساتوبعضوالسحالىوالضفادعوالسمك

ملوكومنها،الحياتبعضوتأكل.والجرذانالأرانبمثل

.أخرىحيات،الأمريكيةالحياتوملوكالاسيويةالكوبرا

وعلىجدا.خاصةغذائيةعاداتالحياتمنوللعديد

القواقع.رئيسىبشكلتأكلالأنواعبعض،المثالممبيل

لبعضالسفلىوالفكالامشانأنتجدفإنك،ولذلك

القواقعلسحبخصيصامتكيفةالقواقعآكلاتالحيات
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آميا..م12طولهاالخططةالكريت

طوله3الكوبراملك

.75،طولهالشرقيالماءصل

لية.لشماايكاصأ

.م2-5.1طولهاالبومسلابخم.-2،1
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.،4طولهالحراشفالمنشاريالثعبان

وآسيا.إفريقيا.م.،7

!!!3تنيريرء

--*-عيرور-يه!
-،،.رر،"يز""*!

بر،كاكالآالناشر!!!ء!!كأالأفعى

كا،عكاك!كابرء4!كا-،،45طولها

لأكازورر،7ش!/ووأوروبا.م.75،

أستراليا..م34-طولهالطيبن

9ثرك!؟ء/

إلأ

السامةغيرالحيات

هـ!سءى*

جمث!ئى*!!بم*مه

حنوبأ-5،أم.اصولهاالجنةشجرةحية

آسيا.شرتي

**

!!كل!،ص!

أإكن!!!محئ!كل!لإأ

اى!ك!!

كبرجب!؟أ

!ئ!ك!خ

والجنوبية.الوسوأمريكا.م3-5طولهاالعاعرةالأصلة

السجاديةالأصلة

.م2-4طولها

أمشراليا.

!تءلا!صجبم،!ح!!ى،

"ءحص*ء؟،

.أم85،-251.طولهاالثور.حية

ء!وعى

.ام2،-.75،.الذرةحية
.أم-،6،طولهاالشماليةالماءحية
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العمياء،الحياتتشبهالتي،الخيطيةوللحياتأصدافها.من

حيث،الأبيضبالنملرئيسىبشكلوتتغذىصغير،فم

جسمامنالبطنبداخا!ماامتصاصالحيات!ذهتستطئ

للهضما.قابليةالأقاالأجزاءتاركةالبيضاءالنملة

الحياترأعدهأجيض،باالحياتمنمعينةأنواعوتتغذى

تتناولأنوبعد.اشقبةفقراتعلىحلقهاداخلطويلةإبر

ث!االإبر،تلكمستخدمةقشرتهاتثقب،البيضةالحية

محتوياتتمررث!االعضليةالانقباضاتبوساطةتسحقها

القشرةمرورتمنعالفقاريةالإبرأنإلا،الحلقعبرالبيفمة

بعد.فيماالخارجإلىالحيةتلفظهاالتى

تشظرفقدبالفريسةللإمساكمتنوعةطرقوللحيات

وعندماتلاحقها.أوخلسةالفريسةتهاجمأوكمينفي

مفتوحشفمهاأغريسةاباتحاهتندفعفإنها،الحيةتهاجم

الحيةهجواأنأ!اقرا5.الاتساعمنيمكنمابأقصى

طواثلثىأأسصفمساويةلمسافةفقطعادةفعالأيكون

جسمها.

الأفاعىأنإلا،حيةفريستهاالحياتمعظمتبتلع

كماابتلاعها.قبلفريستهاالسميقتلحتىتنتظرالسامة

وملوكالثوروحياتالبوائياتمثلالعاصرات،تقتل

التهامهاقبلفريستهاالجرذ،وحياتوالأصلاتالحيات

جعسمهامنأكثرأوعقدتينالعاصرةالحيةتلفحيث

.الحيوانعاصرةعضلاتهاتقبضثمالضحيةحول

أ!ظامابسحهتتقت!العاصراتأنالناسمنعددويعتقد

تقتلهاأنها،الحقيقةل!شلضحاياها،الداخليةوالأعضاء

خنقا.

الشصر.تحتالحيةتستلقىقدوجبتها،تناولوبعد

يسرعالذيالأمرجسمهاحرارةدرجةالدفءفيرفع

أ!ذا،طويلةمدةالحيةتكفىوالوجبة.الهضمبعملية

أحياناالختبراتفيأوالحيوانحدائقفماالحياتلاتأكل

مثل،الكبيرةالحياتتبقىماوعادة.عدةلأشهر

وقد.مشةمنلأكثرطعامبدونوالأصلاتالبوائيات

12و6بينتتراوحلفتراتالصغيرةالحياتبعضتصوم

شهرا.

لأمسبابغذاءبدونطويلةلمدةالبقاءالحياتوتستلإع

لاتحتاجالحار،الدمذواتالحيواناتفبخلاف.مختلفة

حرارةدرجةعلىللمحافظةالغذاءطاقةمنلكثيرالحيات

طويلة،لفتراتخاملةتبقىقدالحياتأنكما.ثابتةجسم

ذلكإلىوبالإضافة.قليلةطاقةتستهلكفهيوبذلك

عليهتعي!أسذياالدهنلتخزينواسعةأنسجةفللحيات

الطويل.الصيامأثناء

الحيواناتمنعدةأنواعهناكالأعداء.منالحماية

الطورالمفترسةالحيواناتتلكتضما.الحياتتفترسالتى

،الثديياتوبعضالثعبانيةوالنسورالحبارىمثل،الحبيرة

ملكةمثل،معينةأخرىوحياتوالخنازيرالنمسمثل

الثعاب!ت.وملكأممولراتا

الحيواناتضدجدامتنوعةدفاعيةأساليبأصلحيات

مما،مإلبيئةألوأنهاتنسجمالحياتمنأ!ديدفا.اهفترسة

تفرفقدمفترسحيوانهددهاوإذاالاختباء،علىيساعدها

بحيثآخرمكانأوبركةأوجحرإلىلبساطةالحية

تستطيعكما.بهااللحاقمنالمعاديالحيوانلايتمكن

مدخلإغلاقآسياجنوبيفيالذيلمدرعةالحياتبعض

مدخلفيتحشرهقصيراذيلالديهاإنحيثجحورها،

عندمختلفةتهديدأصواتالحياتتصدركذلكالجحر.

عاليا،فحيحايصدرفبعضهامنها.مفترسحيواناقتراب

الحياتمث!!وبعفهمها،.الربةمنأ!واءابنفثوذأ!ك

أماذيلها.جرسبهزوذأ!كمميزا،طنيئاتصدر،الحرسية

بحكخشناصوتافتصدر،الحراشفمشماريةالحية

ببعض.بعضهاالجانبيةحراشممها

تهديديةهيئةوتتخذمظهرهاالحياتبعضوتغير

الكوبراترفع،المثالسبيلعلى.المفترسةالحيواناتلتخيف

الحياتوتنشرعريضا.غطاءمكونةضلوعهاوتنشررقبتها

الزرقاءوالحياتالخنزيريةالأنوفذاتالشماليةالأمريكية

الأمررئتها،وتنفخالرقبةأضلاعالأخرىالأنواعوبعض

.وأقوىأكبرتبدويجعلهاالذي

اهتماماالحياتآكلةالحيواناتمنالعديدا،يبدي

أنفسهاعنمعينةحياتتدافعوأ!دلك،ألميتةابالحيات

الأنفذاتالشماليةالأمريكيةفالحية.شصئالوت

الكرويةالأصلةأما.السلوكهذابمثلمعروفةالخنزيري

كرةشكلعلىبالالتفافنفسهافتحمي،الإفريقية

ذلكويستعمل،الوسطفىرأسهايكونبحيثمحكمة

الأمريكيةالأرضحياتقبلمنأيضاالدفاعيالأسلوب

مختلفة.أخرىوأنواعالمطاطيةوالبواح!

وبذلك،السامةالحياتالمؤذيةغيرالحياتبعضوتشبه

اصسامة.االحياتيخافونممنالأعداءضدحمايةتكسب

المؤذيةغيرالحياتأنواعبعضتقلد،ذلكعلىوعلاوة

الأفاعىملوكتهزالمثالسبيلفعلى.السامةالحياتسلوك

يشبهصوتامصدرةالجافةالأوراقبينذيلهاالجرذوحيات

فيالمؤذيةغيرالحياتبعضوتقلد.الجرسيةالحياتصوت

وذلك،الحراشفمنشاريةللأفعىالخشنالصوتإفريقيا

حياتتنشربينما،ببعضبعضهاالجانبيةالحراشفبحك

غطاءمثلغطاءمكونةأضلاعهامؤذيةغيرمعينةآمميوية

الهندية.الكوبرا

الدفاعاتفشلحالفيالعدووتعضالحيةتهاجموقد

استثنائية،فعاليةذوسلاحالسامةالأفعىعضةإن.الأخرى
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يسريأنقبلبالغةبصورةتعضرأوتخدشقدالحيةأنإلا

إضافية،حمايةالإفريقيةالبخاتحةوللكوبرا.سمهامفعول

بين2تتراوحلمسافةاك!دوعيننحوالسمتنفثفهي

للعمى.يؤديوقدبالحرقةإحسا!االسمهذاوي!بب

أعدائها.لمعظمأيضئاقويزدفهي،الكبيرةالعاصراتأما

خنقهمنتتمكنحتىاط!وأنحولبالالتفافتسرعفهى

بالفريسة.تفعلمثلماتماما

،الحياتأنواعبعضفى.الحيادظذكوربينالقتال

وأثناء.بعضمعبعضهاأ-!يائاالنموالمكتملةالذكورتتقاتل

حولمنهماكلوتلتف،أءلمىإلىالحيتانتنتصب،القتال

إلىالأخرىدفعمنهماكلوتحاول،الأخرىالحيةجسم

الحيتينإحدىتستسلمصشىالصراعويستمر.الأسفل

بينخاصبشكلمعروفإ،القتاهذامثلإن.وتنسحب

مؤذية،غيرصغيرةحياتلي!نأيضايحدثأنهإلا،الأفاعى

الملساءوالحياتالشماليةالأمريبقالأرضحياتمثل

ال!وروبية.

لماذاالتحديدوجهعلىالزوأحف،علماءيعلمولا

معظمأنإلا.بعضمعب!نحسهاالأنواعبعضذكورتتقاتل

القتاليكونفقدولذلكالتكاثر.فصلأثناءيتمالقتال

غذاء.منطقة.علىأوالتزاوجعلىللتنافسنتيجة

تعيشكمالزواحف.علماءلايعرف.الحياةفترة

الحياتمعظمأنالمعروفمنلكن.البريةفيالحيات

يعيشوقدعاما.51منأ!ثرالحيوانحدائقفيتعيش

لأكثرالقليليعيعشوقدالأ/سر،فيعاما02نحوبعضها

عاما.03من

الحياتتصنيف

ضمنتصنفالتىالحياتكلننوع2)007نحوهناك

الهيكليةالصفاتعلىاعتهطداوذلك،مختلفةفصائل

الزواحفعلماءغالبيةي!حسم.رئيسيةبصورةالمشتركة

الفصائللهذهالشائعةوالأورمماء،فصيلة21إلىالحيات

الحيات3-العمياءاطجمات2-الحنشيات-أ:هي

البوائيات5-الخيطيةالحيات-4البدائيةالعمياء

الحيات-!الأفاعى8-الب!حرحيات7-الصلال6-

شعاعحياتأ-أأ؟نبوبيةاالحياتأ-.الذيلالمدرعة

الفيل.خرطومحيات-أ2الشمس

ثلثيوتمثلنوع00022حوالىوتضم.الحنشيات

الحياتمعظمالفصيلةهذهوتتضمتجميعا.الحياتأنواع

الامريكيةالجرذانوحياتلر2الغرحياتمثل،المؤذيةغير

السامةالحياتأنوأعمنالعدريىأيضاوتضم.الشمالية

مثل،الأنيابخلفيةالحياتمنقلةأنإلا.الأنيابخلفية

علىخطراتشكلوالبومعسلانجالإفريقيةالطيرحيات

.الإنسان

وتختلف.العالمأنحاءمعظمفيالحنشياتوتعيش

علىتعي!فهى.المعيشةوطريقةالمظهرفيكثيرأأنواعها

.الأرضتحتأوالمياهوفيوالشجرالأرض

هذهتقريبا.نوع002منوتتألفالعمياء.الحيات

رئيسىبشكلوتتغذىالأرضتحتأنفاقاتحفرالحيات

ديدانالعمياءالحياتوتشبه.الأبيضوالنملبالنمل

سسم09إلىطولهيصلالأنواعبعضأنمعكثيرا،الأرض

.الرأسبحراشفمغطاتانعينيهاأنالمعروفومنتقريبا.

وشمبهالاستوائيةالمناطقفىالعمياءالحياتمعظموتعيش

الاستوائية.

الشكلدوديةصغيرةحيات.البدائيةالعمياءالحيات

فيالمطيرةالغاباتأراضيفيالمتساقطةالأوراقبينتعيش

الصغيرةبالحشراتتتغذىوهي.والوسطىالجنوبيةأمريكا

منهايوجدالعمياء.بالحياتالشبهقريبةوهي.والديدان

معروفا.نوعا02نحو

شديدةوهيتقريبا،نوغا05وتمثل.الخيطيةالحيات

الفرقلكن.مماثلةحياةطرقولهاالعمياءبالحياتالشبه

لهاالعمياءالحياتأنهوالفصيلتينهاتينبينالرئيسى

فلهاالخيطةالحياتأمافقط،العلويالفكعلىأسنان

فيالخيطجةالحياتوتعيش.فقطالسفليالفكعلىأسنان

وفيالشماليةأمريكاغربيوجنوبآسياوجنوبىإفريقيا

والوسطى.الشماليةأمريكامنكلفيالاستوائيةالمناطق

الأناكندة-الضخمةالحياتوتضم.البوائيات

001نحومنالفصيلةهذهشألفوالبواء.والأصلات

بعضأنإلا.وغليظةكبيرةأجساملهمعظمهانوع،

أقداملهالبوائياتومعظم.سم09عنطولهيقلالانواع

الاستوائيةالمناطقفىالبوائياتأغلبوتعيم!.أثريةخلفية

الأرضعلىمنهاالختلفةالأنواعوتسكن.الاستوائيةوشبه

الماء.فيأوالشجرفوقأو

الحياتمنتقريئانوع002منتتألفوهي.الصلال

ولاتعي!ق.قصيرةثابتةأماميةأنيابلديهاوجميعها.اسمامة

الوحيدةالأفراد!طالمرجانيةوالحيات.أوروبافيالصلال

الشماليةالأمريكتينفيتوجدالتيالفصيلةهذهمن

السوداءالحيةومنهاأستراليا.فيالصلالوتكثر.والجنوبية

نأوالواقعالنمر.وحيةوالطبنالموتوصلالأسترالية

والمامبااسياجنوبىفيوالكريتواسياإفريقياكوبريات

محظموتعيش.الصلالمنأيضاهىإفريقيافيالسوداء

.الأرضعلىالصلال

نوعا06-05منالفصيلةهذهتتألفالبحر.حيات

معظمطوليصل.الصلالمنقريبةوهيالسامةالحياتمن
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أوروسا.وحوليوسطفيتعيغ!أسكيوليانةحية

منحفارةبدائةأصلةالمتألقةالأرضحية

آسيا.لترقيحوب

الممطرةالغاباتفيتعيشالحهضراءالأصلة

.الجديدةوعيحياأسترالياشرقىشمالفى

بالطيور.رئيسىبش!ولتتعذى

ي!السامةالألعىهدهتوحدجلدها.تطرحرنجوجبلأدغالأفعى

إفريقيا.شرق،فقصاترالمجاحبال

مفلطحجسمولهاأسم،2.-9نحو.إلىالبحرحيات

فىأجحراحياتمعظماتعيش.الأنواعاجميعفىالجانبينمن

الهنديالمحيطينمنالاستوائيةالمناطقبينالساحليةالمياه

وفي.م46منأكثرأعماقعلىتوجدماونادرا،والهادئ

فيالبحرحياتمنكبيرةمجموعاتتشاهدالأحيانبعض

معبعضهاتجتمعالحياتأدالعلماءويعشقد.المفتوحأجحرا

أمريكاعربيلميتعيشحلديةستمرةداتحفارةحيةالمطاطيةالبواء

الشمالية.

فيالبحرحياتتسكنولا.المديةالتياراتبحسبببعض

الأحمر.البحرأوالمتوسطالأبيضاالبحرأوالأطلسيالمحيط

منقلةأنإلاالماء.فىمواليدهاالبحرحياتمعظموتضع

البيض.لوضعالساحلإلىتذهبالأنواع

متصلةطويلةأنيابذاتوهي.السامةالافاعي

الأفعىمعطياالعلويالفكيلتى.العلويالفكبمقدمة



جزمنالرأسصفراءيخطيةحية

والمملبالنملعادةوتتعذىالشجر

نصينفحعلجوماتواجهالعشبحية

أكبر.

!تحداسامةأفعىالسوداءالمامبا

بإفريقيا.للصحراءالمتاخمة

أنبتحريكعلىالقدرةالسامة

أكثأسسامةاالأفاعيوأنياب

السا"الجابونأفعىتمتازوربما

فقدر،السامةالحياتبين

السامةالأفاع!وتقسمطولأ.

والمالسامةالحفريةالأفاعي

قلفتحتتعيش،الغربيةالهند

الأبيص.

962الحية

وهذه.والهادئالهنديالمحيطينفيالدافئةالمياهفيتكثرالبحرحيات

الزيتونية.البحرحيةهي)أعلاه(،الحية

ليبدوبالهواءصه

المناطقفيهق
الوسوأمريكافيالغاباتمناطقفيتوجدجدانحيلةحيةالخفراءالكرمةحية

والسحالي.بالضفادععالباوتتغذىوالجسوبية

الوراء.وإلىالأمامإلىابها

،الصلالأنيابمنطولأر

أللأنياببأطولالإفريقيةء

سم5نحوإلىالنابنمو

رئيسيتين:مجموعبنإلى

السامة.الحقيقية!فاعي

أنفها.وفتحتىعينيهابينحفرأعضاءالحفريةللأفاعي

فيتوجدوهيتقريبا،نوع001الحفريةالأفاعىوتضم

المتجمدةالقطبيةوالقارةأستراليابالحمتثناءالقاراتجميع

الرأسنحاسيةالأفاعيوتضم)أنتاركتيكا(،الجنوبية

السامة.الماءوأفاعيالجر!سيةوالأفاعىالشماليةالأمريكية

تتألفوهيللحفرأعضاءالحقيقيةالأفاعيلدىوليس
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وأوروبا.وآممياإفريقيافىتعيشتقريبانوعا05نحومن

والأفعىالسامةالجابونأفعىالحقيقيةالأفاعىتضم

الأوروبية.السامة

مننوغا45نحومنافوتتأ.الذيلمدرعةالحيات

وحنوبىسريلانكافىجميعهاوتعي!،الحفارةالحيات

إسفينيأوجذامدببخطمالحياتولهذهالهند.

وتعيشملساء.وحراشفمثلمقصيروذيل،الشكل

الجبليةالغاباتفيالذيلالمدرعةالحياتأنواعمعظم

الرطبة.

منتقريبانوعا12منوتتألف.الأنبيوبيةالحيات

تنمووهيقصير،وذيلغليظجسملها.الحفارةالحيات

آسياجنولىفىوتعيش.الطولفىلمسم09منأقلإلى

الجنوبية.وأمريكا

تعيمزتهـاحد.نومنوتتألف.الشمسشعاعحيات

شديدةحراشرووأ!اآسيا،ثرقىجنوبفيالحياتهذه

الجذوعتحتعادةوتبقى.الشمسشعاعفيتتألقاللمعان

الليل.أثناءوتتحركالنهارأثناءالجحورفىأوالحجارةأو

وتضمالمبردحياتأيضاوتدعى.الفيلخرطومحيات

وجلدغليظجسملهاالفيلخرطوموحيات.نويت

صيدهاويتم.م52.إلىالحياتهذهطولويصلمجعد.

الساحليةوالمياهالأنهارفيوتعيشجلدها.أجلمنبكثرة

المحيطجزروجنوبيأسترالياوشماليآسياجنوبىفى

.الهادئ

الحياتأهمية

منحزءاتمث!!أنهاهىللحياتالرئيسيةالقيمة

الصبيعة.افىالتوازنعلىالحفاظفىوتساعد،البيئة

علىيحصلونالناسفإن.كذلك،الطبيعةتوارنانظر:

الحياتهذهتساعدحيث،الحياتمناقتصاديةمنافع

الفئرأنمثل،الضارةللحيواناتبافتراسهاالمزارعين

،البلدانبعضفيالحياتلحمالناسويأكل.والجرذان

وحياتالبواءجلدأن.كماواليابانالصينخصوصا

الأحزمةصناعةفىتستعملوالأصلاتالفيلخرطوم

ألاستعمالهذاأنوالواقع.اليدويةوالحقائبوالأحذية

مهدداالحياتأنواعمنالكثيرجعلالحياتلجلود

استيرادتمنعقوابندولعدةوضعت،والان.بالانقراض

المواد.هذهمثل

أبحاثوفيالطبفىعدةاستعمالاتالحيةوسمم

علاجفىتستعملالتىالسموممضاداتأما.الحياةعلوم

بالسم.المحقونالخيلدممصلمنتحضرفإنها،الحيةعضة

العصبيةالسموممنالألملتسكينمعينةأدويةتحضركما

لتحيماسممفيفعالةإنزيماتالباحثونويجرب.للحيات

الحيوية.الكيميائيةالدراساتفيمعقدةبروتينات

العالم.أنحاءمعظمفيمتوافرةالحياتفإنوعموفا،

،الأنواعبعضاعدادفىتناقصئاسببالإنسانأنإلا

الإنساندمركذلكالجائر.والقتلالصيدخلالمنزذأ!ك

الشجرقطعخلالمنالحياتفيهاتعيم!التىالأما!صا

النشاطاتوتهدد.والصناعاتأبيوتواالمزأرعلإقامة

والسواءالهنديةالأصلةمنهاالأنوأع،منقلةبقاءاسشريةا

بعضوفيفرانسيسكو.سانفيالغرطروثعبانالجامايكية

الأنواعقتلأوبيعأوشراءالناسعلىالقوانينتحرم،الدول

.بالانقراضالمهددة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجاتأنواع

الشيةالتعابينالحرسيةالأ!عى

السوداءالتعابينأصسامةاالأدعىا

السوطيالثعسارا!سحاديةاالأدعىا

الصلاحسحاراألعى

أفعىالغرطر،أصا!األعى

أفعىالعوردر،اللبنأفعى

أدعىالمامبا،السامةالماءأدعى

الأ!اممطملكالمرحانيةالأفعى

الرأسالسحامميةأ!عى،الأناكدة

علةذاتأخرىمقالات

الثعبانلدغةالزواحص

السامةالأداعيملاعبةعلم،الرهـاحص

الموضوعصرعنا

الحاتأجسام-أ

خليةالداءعضالأا-هـلحسمايت!4-أ

الحسأعضاء-وواللودالحراشص-!

السميةوالغددالأنياب-رالعظميالهيكلح

العضلات

:الحياتحياةطرق-2

الأعداءمنالحمايةهـ-الحركةطرق-أ

الجاتذكوربينالقتالوالتكاتر!

ايىةفترة-زالحسمحرارةدرحةتمظيما-ج

العذائيةاحاداتا-د

الحياتتصنيف-3

المحرحيات-زالحمشيات

السامةالأفاعى-حالعمياءالحيات-!

الذيلالمدرعةتاب-طالبدائيةالعمياءالحيات-ح

الأنبوبيةالحيات-يالحيطجةالحيات

الشمسشعاعحيات-كالبوائياتهـ-

الفيلخرطومحيات-لالصلال-و

الحياتأهمية-4

أسئلة

الأفاعي؟لدىالأنيابأنواعما-

غذاء؟لدونطويلازمناالبقاءتستطكئالحياتكيف
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فريستها؟الحياتتبتلعكيرو-3

حركتها؟فيالحياتتتبعهاالتىالشائعةالطرقأكثرما-4

؟الحياتانواعبعضعددفىتناقصاالإنسانممب!كيف-5

جسمها؟حرارةالحياتمعظمترفعكيرو-6

يستعمل؟وكيف؟جاكبسونعضوما-7

؟الحياتأنواعمعظمتنتمىفصيلةأيإلى-8

فريستها؟العاصرةالحياتتقتلكيف-9

؟الحياتأنواعما-01

منواحدةعدىالاسمهذايطدقالرقطاءالحية

أسترالياجنوبيفيتعيشوهي.المميتةأسترالياحيات

البنيبينمايتراوحوأحياناالرمادياللونإلىلونهاويميل

أحياناطولهايبلغوقدالأسود.إلىالزلمجونيوالأخضر

.م51.مناقلمعظمهاطوليبلغولكن،مترينحوالى

الحيواناتمنمختلفةوأنواعبالضفادعتتغذىوهي

.الصغيرةالثدلمحة

زيتونيأخضرلونهاأستراليا.جنوبيفىتعيشقاتلةحيةالرقطاءالحية

مشظمة.كيرسوداءخطوطوجودمعبمىأو

ولحياتالأشمجار.علىتعيشحيةأيةالشجر!حية

الأشياءالتقاطعلىقادرةأي-قابف!ةأذنابالشجر

الشجروأصلةالشجربواءالنوعهذاأمثلةومنبأذنابها.

إفريقيا.غاباتفىتعيع!التيالخضراءالسامةوالحيط

ومن.المكيفالوقائيالتلونمنبنوعالشجرحياتوتمتاز

وهيتماما،اليابسالغصنويشبهأغبربنيلونلهماالحيات

غاباتفيتعيشاناللتانالكرمةحيةأوالغصينحية

والطيوربالخفافيشالشجرحياتمعظموتتغذىإفريقيا.

والسحالي.

الحية.:أيضاانظر

تشتملالتىالبحريةالثديياترتبةمنحيوانالحيثالي

الحيتانيتحملالبحر.وخنازيروالدلافينالحيتانعلى

الحيواناتهذهوتعيشأمهاتها.لبنعلىلتتربىحيةصغارها

ويوجدرئاتها.طريقعنتتنفسحيثالماءفيدائمةبصفة

الدهونمنطبقةالشكلالسمكيةالحيتانىأجسامعلى

وللحيتانيالبرد.منحمالمجهافيتساعدالحوتدهنتسمى

لهايوجدلاحيث،الأماميةالأطرافعملتعملزعانف!

تقريبا.شعرأييكسوهاولاخلفيةأطراف

،النهريالدلفين،الثديياتبمالدلفين:أيضاانظر

.لحوتا

الانمايسمىسكانمنعرفمنأولالحيتيون

عامحواليالمنطقةعلىالسيطرةفىبدأواوقدتركيا.

منأجزاءغزوا،تاليةسنواتعدةوخلال،.مق0091

،.ماق005عاموبحلولوسوريا.النهرينمابينبلاد

مزيجاولغتهمثقافتهموكانت.رائدةقوةالحيثيونأصبح

أتىأينمنلايعرفونالعلماءأنإلا،والأوروبيةالهنديةمن

الوسطى.اسيامنأوأوروبامن،الحيثيون

عندالعمارةفنمنكثيرةعناصرتأثرت.ا!لعيشةأكلاط

بالشعوبوديانتهم،وادابهمالأخرىوفنونهمالحيثيين

كانمماتقدماأكثرعندهمالحكمنظاموكان.المجاورة

نظامهموكان.جيرانهممنالكثيرينعندالحالعليه

التعويضمبدأتشريعاتهموأقرتوإنسانيا.عادلأالقانوني

الانتقامية.العقوبةمنبدلأالضررعند

معمصالحوتبادلسلامعلاقاتالحيثيونأقام

منالعسكريتفوقهمنشأوقدغلبوها،التيالشعوب

صهروامنأوائلمنكانوأإذ،ابتكاراتعدة

فيعجلاتذاتمركبةوأسرعأخفوصنعواالحديد

زمانهم.

بابل(بلادالغةالأكاديةاللغةالحيثيوناستخدموقد

الدولية.مراسلاتهمفيالمسماريبالخطالمكتوبة

استخدموافقد،والدينيةالملكيةكتاباتهمفيأما

وأ،الحيثيةالهيروكليفيةبالكتابةالمسجلةالحيثيةاللغة

حلوقد.النهرينمابينبلادمنالمستعارة،المسمارية

العشرينالقرنمطلعفيالمسماريةالكتابةشفرةالعلماء

نحوعلىالهيروغليفيةالكتابةحليستطيعوألمأنهمإلأ

مطولةبياناتوجدواعندما،أم!47عامحتىقاطع

هذهأمدتولقد،الحيثيةوالهيروغليفيةالفينيقيةباللغة

الهيروغليفيةترجمةبمفتاحالعلماءاللغةالثنائيةالوثائق

الحيثية.

بوسطالانيعرففيماالحيثيونتوغل.تاريخيةنبذة

سكانها.علىوانتصروا،بقليل.مق0002عامبعدتركيا

ح!وساسأهمهاوكانالمدن-الدولمنعدداوأقاموا

.أنقرةالحاليةالتركيةالعاصمةشرقيحاليا(كوي)دوغاز

قيامعندالعاصمةالمدينةهذهأصبحتوقد.مباشرة

عامحواليفيالمدنهذهضمتالتىالحيثيةالإمبراطورية

..مق0651
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حلال!حتهمالححرسلوحع!الارراصقشلاتظهرحيثيةمأدبة

الميلاد.قبلالتاسعالقرن

كما..ما!تى595عامحوالىالبابليينالحيثيونوهزم

فراعنةأحدأرملةطلبتوقد،لمسوريةشماليعلىسيطروا

يبعثأنالحيثيينإمبراطورمن،عئآمونتوتلعلهمصر،

إلامصر،علىفرعوناويصبحليتزوجها،أبنائهلأحدإليها

الابنهذاقتلتالتدبيرلهذاكارهةالمصرلينمنجماعةأن

.الزواجإتمامقبل

عامحوالىالتاريخمعاركأشهرمنواحدةودارت

العاصىنهرعلىقادشمدينةفي.مأق285

متوواتاليسالحيثبنقائدوخاض.فلسطينشمالي

قيادةتحتالمصريينقواتضدحاسمةغيرمعركة

الحيثيونيفتحولمحيا.أفلتالذيالثانىرمسيس

حيثيةأميرةزواجتوجهسلافاوأبرموا،المصريةالأقاليم

رمسيس.من

الشرقفىالحيثيينحلفاءثار،بقليلذلكوبعد

إلى،إيجةبحرحولديارهامنقبائلورحلت،والغرب

قوةتزايدمنفراراالحيثيةالإمبراطوريةمنالغربىالقطاع

عامحواليفىحتوساسأحرقواأ!ذينااليوناني!ت،

بعدبقيت،الحيثيةالمدن-الدولول!ش.!.م0021

.القوةبالغةتكنلمأنهاإلا،أخرىعامخمسمائةذأصك

الشرقيةالعاصمة(الفراتنهر)علىقرقميشوأصبحت

عليهاامشولىأشورملكالثانيسرجونول!شللحيثيين،

الحيثيالحكمنهايةحلتوبذلك.م،ق717عام

المتميز.

تركيا.بمتاريخ،العراق:أيضاانف!!

قولىمحمدالسلطانأنشأهاهنديةمدينةدأب!حيدر

منأبادحيدرولايةعاصمةو!صانتام958عام

عاصمةبعدفيماأصبحتثم،أم569إلىام059

بعدعلىموسىنهرعلىالمدينةوتقع.أندرابرادشولاية

حيدرومدينة.مدراسمدينةغربيشمالكم005نحو

نسمة(.1903)718.بالسكانمكتظةمدينةأباد

منالعديدوبها،الإسلاميةللثقافةمهمامركزاوتعد

،جامعاتوثلاثالأبحاثومراكزوالكلياتالمتاحف

منوأقلية،والهندوسالمسلمونالمدينةفيويعيعش

والأردو.تليجولغةيتحدثونالسكانوغالبية.النصارى

والزجاجتنئالدقيقالتىالمصانعمنالعديدوبها

الطرقوتربطها،والنسيجالحديديةأسس!طثوا،أ!رقوا

ودلهى،وكلكتا،،بومبايبمدنوالجويةوالحديديةاكبرية

.ومدراس

ولايةأصبحتحتىمستقلةدولةكانتأياد!حيدر

الهندأعادت،ام569عاموفي.أم059عامفيهندية

بومبايولاياتبينأبادحيدروقسمتولاياتها،تنظيم

)المعروفةوميسوروماهراشترا(بغوجاراتالآن)والمعروفة

أبادحيدرمساحةوتبلغ.وأندرابرادشبكارناتاكا(الان

سكانهاعددويزيدالهند،جنوبفى2كم412)187

نسمة.مليون18على

عاممنالمغولإمبرأطوريةمنجزءاأبادحيدركانت

بهااستقلالذيالعاموهوأم724عامحتىأم687

التاسعالقرنوخلال.المغولقبلمنالوالىجاهأصاف

أباد.لحيدرالخارجيةالشؤونعلىبريطانياسيطرتعشر

أكثرمنكانوابأنهمأبادحيدرفيالنظاميونواشتهر

العالم.فىثراءالشعوب

رفض،أم479عامفىالهندتقسيمتموعندما

الهند،أوالباكستانمنأيإلىالانضمامالنظاميون



633معركةوالأنبار،الحيرة

براجلأا)ررميناتشا

شيدهمبى(الأربعة

محمدالمسلمالحاكم

هـ،999عامشاهقطب

بانتهاءاحتفاءأم195

حيدرمنالطاعونليلابا

عاموفي.والمسلمينالهندوسبينمصادماتذلكوأعقب

أباد.حيدرفيعسكريةحكومةالهندأقامت،ام489

أبادحيدرمدينةأصبحتأبادحيدرولايةقسمتوحين

.برادشأندرالولايةعاصمة

عدديبلغ،بباكستانالسندإقليمفىمدينةأبد!حيدر

نهرضفتيوتعكللى.نسمة952.751سكانها

والحديديةالبريةالخطوطملتقىأبادحيدروتعدالسند.

الحديديةالسككخطوطوتمتدمهما.تجارياومركزا

جامعةوتقع.كراتشىإلىوجنوبابيشاورإلىشمالأ

عدةتوجدكمااسمند،لنهرالغربيةالضفةعلىالسند

ومن.لياقاتطبكليةإلىبالإضافةحكوميةكليات

القطن،حلجأبادحيدربهاتشتهرالتىالصناعات

الجلود،ودباغة،الزيتيةالبذوروعصرالأرز،وطحن

المدينةوتشتهر.والإسمنت،الزراعيةالمعداتوتصنيع

هذهبنىوقد.الجلديةوبالمصنوعاتاليدويةبالمشغولات

قلعةبمثابةلتكونام782عامخانسارفارازالمدينة

حصينة.

ملكوزو!شقيقةهياليونانيةالأساطيرفي!حيرا

مبجلةجميلةأنهاعلىاليونانفنانوصورها،الالهة

متعددةنواحفىجونوالرومانإلهةحيراتشبه.ووقورة

الأساطير.تحكيكما

القديمة.العربيةالممالكانظر:.الحيرة

الحيرةمعركةوقعت.معركةوالأنبار،الحير؟

عاموالفرسالوليدبنخالدبقيادةالمسلمينبينوالأنبار

أمراالفرسبلادفتحيرونالمسلمونكان.م633هـ،ا2

أبووجهوقدغزوها.يتهيبونكانواهناومن،المنالصعب

ومعهالوليد،بنخالدبقيادة،العراقأطرافإلىجيشابكر

تقيمكانتالتىالعربيةالقبائلفأخفمع،حارثةبنالمثنى

فأخذت،العراقإلىخالدتوجهثم،الفراتنهرجنوبي

الجزية.لهوتدفعلهتخضعمدنه

علمولماوالأنبار،الحيرةلفتحخطةوصحالد

بجيشهوعسكرلحربهتهيأبذلكالحيرةحاكممرزبان

الوليدبنخالدولكن.الفراتيسدبأنابنهوأمرخارجها

حصاربعدالحيرةودخلهزيمةشروهزمهتدبيرهأبطل
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الحيرةسقوطوكان.الجزيةد!علىأهلهاوعاهدقصير

المسلمين.معالصلحلعقدالدهاقينتتالغفىسبباوالأنبار

فيالبلادأهلمنكثيردخولإلىذلكأدىوقد

.اللإسلام

الإسلامية.الفتوحالوليدبمبنخالدأيضا:انظر

والخلاياأررمافقدوهو.الطمثأيضايسمىالحيض

اللاتيأضساءامعظمعندتقريباشهركلمرةيحدثالذي

الدميتكونشهر،كلخلالففى.الإنجابسسنفى

كمثريأجوفعضووهو،المرأةرحمبطانةفىوالخلايا

للحملالرحمويعد.الحملأثناءالجنينفيهينموالشكل

الحيض.لدورةالأربعةالأطوار

-إدابوشا.41اىحواطبراسبمةاشركأدسديدأالحيفيالطور

حاىو!رلتموتةاشصلحدارتلتصقأديم!صهاا\الحيصةتحص!

صاستلطتدساقىاعورمولاتاإلرارعرداليطوتجوفرو.الحسم

اررم.اص!4-3درحوالىا!صرشةالرصطالةسعظ!يرلالحيص

للدررة.الأرللالبومالحبصدنردءولبوموبسمى

ا!دةاالحبصفلالإسنررح!!هورمورلقصيساعدالجرديالطور

الهورمودهداالدء.ىالحربمسهالهورمودإطلاقعلىميةال!

امحيطةالحلايازتمرر.اطسيصفيحربداحلتسمكيحالميصةيحعل

الإستروح!.ا!أس!ساأحدهر،الإسترادبولهورمودالا!ةاصيمكمهلا

لمكريردا!اضحمىالر!شرلص،الإشروح!!برتثمستوىزعدما

المحصمة.اليصةلالاستظالرحملطالة

تطلئكىالمحاميةالعدةالميوصحريعاتكبرىته:الإلاضة

يأالإساصةإلىيؤديالدي)+ط(اللوتييالهورمورم!رشة

لتصلالمويصةهدهوتسطلق.الحري!سالاصحةالويصةتحرير

الحليةلواسطةإحصا!اكلكىحيت!الو!قاةعمرالرحمإلى

وتحدتالموي()الحيوارالدكريةالمطمةالمسماةالمدكرةالحسية

الحيص.دورةمشصور!ىأوعتر،الراسعاليومحوالىالإلاصة

إلىالمارعالحري!الهورمودرشةتسهالأعمفر؟الجسمطور

يمررا!دياالأصمرارريسمىالحلاياسحسمت!صين

اسصالإعدادالررحسسر:رولموم.والروحسحرودالإسروحين

حدت!إدا.سهالالمصا:سالمحصةالسيصةتتمك!حب

لمواداالطعل،يولدأدإلىالحيضدورةتتوقىالإحصا!

الإستروحيرسكل!!رارالأصمراالحسميقللاليمكمةتحص!

مستوىيمحمصوعدما.الرحمطانوتتمرقوالبروحترود

!يدأ،الحربمهالهورمورالسحاميةالغدةتطكلقالإستروحير،

المميصر.!ىأحرىحرياتنمو

صامرةبطاسة

الرحهلفالة

لاميةلطالة

طات،ضحة

الحمليحدثلموإذا.بطانتهسفكزيادةطريقعن

ا!لهبل،طريقعنوالخلاياالدمفينزل،البطانةهذهتتمزق

عمليةوتستمر.الجسموخارجالرحمبينتصلقناةوهو

بفترةالمدةهذهوتعرف،أيامسبعةإلىثلاثةمنالحيفر

الحيض.

العاشمرةسنبينالفتياتمعظمعندالحيضيبدأ

الحياةفىمرحلةالمرأةتبلغعندماويتوقف،عثرةاصسادسةوا

الذي،اليأسبسنعادةيسمىماأوالإياس،تسمى

سنة.55-45عمرفىالنساءمعظمعنديحدث

وهي،الحيضدورةمنجزءالحيض.الحيضدورة

نفسهاالدورةهذهوتتكرر.للحملالمرأةتعدالتىالعملية

؟زر

صامرجرب

الحربداحللاميةلويمكحة

التبويض

الأصمرالحسم



635،علمالحيل

أقلالبروجسترونمستوىيكونعندماتحدثوقدالحيضللأنثىالتناسليالجهازأجزاء

إذاالجيدةالصحةعلىالحيضحدوثويدل.اللازم.
!مفالوبقناةفالوبقماةير!ءير!

نزل!اوإجهاداوزائدةتجةلاممصحوبغيرمنتظماكك-!4!ير!!!"س؟كا314كاا!3*زو؟ء4!لا-ع!و!3/ل!!!

العادية.وأعمالهننشاطهنء..و.ؤءشس"ش"*!!ءاو*بر-س!ى!!3د؟ضسلم!!!بن3!دبر

الفوطةبويمماطةإماا!ضاضازاتاامتضامعطمدنمويمتل!أكازر?ء+!ءكا!"لما!ش"!!!لا-؟ءإ!ع

*خين!؟براقيلمعمبيض

،الاستعمالبعدوتلقىالمهبلفتحةتغطيالتيالصحيةناضجةبيضةلمكاإ،عكاءرو-

ء5صش/كالما!3-خالرحمبطانة

المهبل.فيتوضعماصةمادةمندحسةباستعمالوإما؟!كاير:

السنصغيراتالنساءالحيفعندانقطاعأسبابوأهم،/لم،

تشملأخرىأسبابوهناك.الحملهوشيوعاوأكثرها

مستوىواختلالالشديدالوزنوفقدالشديدةألانفعالات

وأ،الانقطاعهذاوتكررالحيضانقطعفإذا.الهورموناتالنساء.لمعظمالإنجابسنواتطواليوما32-42كل

علىفينبغىيوما،06-05كلمرةعنحدوثهقلإذا.متعددةهورموناتالدورةهذهأطواروينظم

الطبيب.تستشيرأنالمرأةاورالخلاياوهي-البيوضتبدأ،الحيضواثناء

بمالحيضانقطاعبمالإستروجينهورمونأيضا:انظرموجودانعضوانوهما،المبيضينفىالنضجفي-الأنثوية

.الدمويالتسممعدمةبهاالمحي!ةالخلاياتفرز،أبيضتطوروأثناء.3ارقىب

الأستروجين-هورموناتأحدوهوالإستراديول،هورمون

البحرساحلعلىالمحتلةفلسطينمدنأكبرمن!حيفانزولشوقفالأستروجينمستوىيزدادوعندما.الدمفي

001.266السكانعدد.الرئيسيميناؤهاوهي،المتوسطاشعدادابالتدر!جالرحمبطانةسمكويزداد،الحيضدم

نسمة.059.374الحضريةالمنطقةسكانوعدد،نسمةأيضاالأمشروجينزيادةتنبهكما،الخصبةالبيضةلاستقبال

سفحعلىالمدينةتقع.مهمةوثقافيةصناعيةمدينةوهيالمبيضينإلىيصلهورمونإفرازعلىوتحثهاالنخاميةالغدة

شرقحيفاخليجوعلى،فلسطينشمالىالكرملجبلهذهوتسمىنضجا.البيوضأكثرإطلاقإلىفيؤدي

المتوسط.الأبيضالبحربأربعةالتاليةالحيضفترةبدءقبلوتحدث،الإباضةالعملية

حوليمتد،الأولالقسم:أقسامثلاثةإلىحيفاتنقسمقناةطريقعنالرحمإلىالبيضةتصلتقريبا.يوماعشر

ومبانيوالمستودعاتالمرفأويضم،الكرملجبلسفحهواخرهورموناالمبيضانيفرزالإباضةوبعد.فالوب

والقسم.الفقيرةالشوارعبعضإلىبالإضافة،سكنيةالبيضةلاستقبالالرحمجداريعدالذيالبروجسترون

التيالمنطقةطولعلىالممتدةالتجاريةالمنطقةيضم،الثاني.البروجسترونانو:.فيهوانغراسهابهوالتصاقهاالخصبة

قيب،الجبلقمةعلىالثالثةالمنطقةوفي.الجبلسفحتعلوالخليةمعالبيضةاتحدتإذاالإخصابويحدث

وحدائق.سكنيةوشققكبيرةبيوت(المنوي)الحيوانالذكريةالنطفةالمسماةالذكريةالجنسية

زيتمصفاةالمدينةفيالمنتشرةالصناعاتبينومن3اربجدارا!البيضةتلت!هق3،فالوبقناةفى

وزبجكهربائيةوأدواتكيميائيةوموادأسمنتومصانعىملا.بتصبحضىأش!تسعةتطورهافيوتستمر

ص!لثحنحيفاأنكماوالأقمضة.الفولاذوصناعة،لغذاءالجنينيمدالذيالحضووهيا!لثيمةوتقوم

فيهاتوجدكما،حديديةسككخطوطومركز،لجريمدةطوالالحيضحدوثيمنعهورمونبإفرازوالأكسجين

بهـانلتفرزالمشيمةتتكونفلاالبيضةتخصبلموإذا.الحمل

،!الافثلاثةمنذحيفامنطقةالفلسطينيونسكنالإباضةبحدوضل،ارحمبطانةتتمزقولذأ،الهورمون

عامالفرنجةعليهمتغلبأنإلىالمسل!يئأيديفيوظلتيوفا.عشرأربعةبحوالي

الدينصلاحيدعلىالمسلموناستعادهاثمهـ،494قياوحتعبمنالنساءبعضتشكو.الحيضتاتيرات

الاحتلالتحتحيفاوأصبحتهـ.573سنةفيالأيويوقد.قليلةبأيامقبلهأوالحيضأثناءوالمتوسطالخفيفبين

.م4891مشةالفلسطينيةالمدنكمعظم،الإصائيليوالقلقالاىبتثملثيدةبأصاضمنهنقلةتصاب

الثديينفىوالاماالجسموتورموالصسداعبالإجهادوالشعور

المسلمينوالعربعندالعلومأن!:.صكلم،الحيلتتميزالتيالحالةهذهوتسمى.والبطنوالفخذينوالظهر

)الميكانيكا(.قبلمامتلازمة،السابقةالأعراضبعضأوكلبوجود



جميرلأ?!

13*-نملم

بر!تى-

!غ!ى-"لمء!

3--!ح!-ءير

ح!!ض!ير

لحيوانا

وال!حجامالأش!صالامتعددةالحيواناتتعيش.الحيوان

علىيزحفأويمشىمامنها.العالمأنحاءكلفي

الماء.فىيسبحماأوالهواءفىيطرماومنها،الارض

الذهبيةوالأسماكوالعلاجيمالكناريوطيورفالخيل

المحاروكذلك،حيواناتجميعهاوالديدانوالفراشات

والفقماتوالإسفنجعوالكركندوالأفيالوالخنافس

إلالايرىجداصغيرالحيواناتمنوكثير.والحيات

العنبرحوتفهوحجماالحيواناتأكبرأماالمجهر،بوساطة

خمسةمنمكونصفمنأكثرطولهويباالأزرق

.أفيال

الحيواناتأنواععددكمبالضبطأحديعرفولا

منالانحتىالعلماءتمكنوقد.العالمفيالموجودة



أكبريعدالديالفيلمنكتيراأكبرالضخمالأزرقالعنبرحوت

قاطبة.الحيواناتأطولالزرافةأو،بريحيوان

!!طس؟حه!بم

ث!حص!؟!!ء!

مايو،!؟!بخش+!!!+ذبابة

يكتشفولكنه،الحيواناتمننوعمليونمنأكثرتصنيف

.الجديدةالانواعمنمئاتبضععامكل

عامفيهويتيكرروبرتالأمريكيالعالمصنفلقد

هى:(رئيسية)مجاميعممالكخمسفيالأحياءام969

الفرطيسياتمملكة(،)المونيراالنواةأولياتمملكة

.الحيوانومملكةالنباتمملكة،الفطرياتمملكة)البروتيستا(،
637نالحيوا

الحيواناتعنمهمةحقائق

وقد.الحيواناتمننوعمليونم!أكثرالعلماصنف.الحيواناتأنواع

حوالييوجدكماوحدها.الحشراتمننوعمليورحوالىبتعريف!قاموا

مننوع.006و،الطورمننوع06.8و.الأسماكمننوع00.712

الثد!يات.مننوع.004و"البرمائياتمننوع02.3و.الزواحف

حتىتنموالتىالإفريقيالفيلآذانهيالحيواناتحميعفيالآذانأكبر

عينهيالارضيةالحيواناتجميعفيالعيونوأكبر.أم،2إلىتصل

.الإنسانعينحجمونصفمرةحجمهاويبلغوالسعامةالحصار

يم!خهالطنانالطائر

!ثل!عمودياالطيران

الطنانتوبازطائر!.المروحيةالطائرة

!لم?يرفرفأنويستطجع

كاليمتصالزهرةأمام

كا*س!لأء!ء7وطائر.الرحيق

ير3ا"?حكالمعس!-حلاالطمانالنحل

لالأ،ىسم5طولهيتعدى

الطيورأصعرويعتبر

اللإطلاق.على

لسانهاالسحليةهذهتطلقجسمها.طولمثلطولهيبلغالحرباءلسان

تغييرالحرباواتبعضوتستطيعبها.لتتغذىالحشراتلاقتناصىبسرعة

تبدوتجعلهاالتيوالخطوطالبقعبعضإظهاريمكنهاكما،بسرعةلونها

فيه.الموجودةالمكانمنجزءكأنها

له،الجديدةوغينيابأمشرالياالموجودالشبنمهوخطورةالطيورأكثر

دأيمكنها،الشبنممنوركلة.كالسكينحادةومخالبقويةأرجل

شحص.أيتقتلأو،تعوق

الهندجموزسرطان

متسلقالسرطان

العديدفييعيشالأشجار

وقلى.الاستوائيةالحزرمن

الهندجوزسرطانسمي

يكسرأنيمكنهحيث

بمخلبيهالهندجوزة

محتواهاليأكلالقو!ر

.المذاقالحلوالداخلى

بسطيمكسها،الشرقيةالهندوجزرآسيا،فىتعيمشسحليةالطائرالتنين

منالهواءفيالانزلاقفيتستخدمهاأجنحةلتكونجلديةثسيات

لأحرى.شجرة

ثدىحيوانالبلاتيبوس

ويضعكالبطمنقارله

الطور.متلبيضا

صغارهيرضعولكنه

وهو،الثديياتكباقي

أستراليافىفقطيعيمش

تسمانيا.وجريرة



لحيوانا638

المملكة

النواةأوليات

)الموليرا(

لفرطيسياتا

لبروتسشا(ا)

لفطرياتا

البات

الحيوان

-التظيم--

المواة،أوليةحلايامىوتتكودالخليةوحيدة

مجموعاتتكودأحيانا)بدائية(،عمتماءللا

.أحرىتراكي!صأوسلاسلش!ولعلى

المواة،حقيقيةحلايامنوتتبهونالحليةوحيدة

ت!ط!علىمحموعاتت!صلى،الحجميرة

.مستعمراتأوسلاسل

حلاياوداتاحتسك!اوحيصيةأالحلاياعديدات

اضركيىامعقدةمتحصصة

اض!جىمعقدةحلاياوداتالحلاياعديدات

معقدذحلاياوداتالحلاياعديدات

ثي!.التر

الأحياءمنغيرهامنالحيواناتتمييزجداالسهلمن

الحيواناتأسيةغاتتميزالمثالمسبيلفعلى.الأخرى

النباتاتأغل!ول!شآخر،إلىمكانكتبا!كأ

بواسطةفيهاينموالتىأماكنهفيمثبتوالفطريات

:تتعذىبالجذور.شبيهةتراكيببواسطةأوالجذور

تصمعبينما،أخرىبحيواناتأولالنباتاتالحيوانات

باستخداموالماءأ!واءامربنفسهاغذاءهاالنباتاتأجيةغا

الحيواناتمنمعينةأنواعافإنذلكويم.الشمسضوء

مثبتااليرقىأطورأبعدحياتهكليمضيالإسفنجمثل

أضباتاتاتنموبينماالبحار،قيعانفيالصخورعلى

لتعوضالحشراتتلتهمولكنها،فقيرةتربةفياللاحمة

وتتكون.التربةمنضئيلغذاءمنعليهتتحصلما

ولكنالخلايا،منمختلفةأنواعمنالحيواناتمعظم

تت!صن)المونيرا(النواةتولياوأ)البروتيستا(الفرطيسيات

المملكة.انظر:الخلايا.منواحدنوعمن

.الحيوانمملكةعنعامةمعلوماتالمقالةهذهتقدم

حياةطرتوتصفللبشر،الحيواناتأهميةتوضحفهي

جداولعلىتحتويكماأجسامها.وخصائصالحيوانات

وهناك.الحيواناتمنللعديدوصورالحيواناتلتصنيف

مئاتعنتفاصيلبهاالموسوعةهذهفىمنفصكملةمقالات

.الحيواناتأنواعمن

الحيواناتأنواع

بمال!خرىال!نواععنالحيواناتمننوعكليختلف

المكانمعتتواءمالتيالخاصةحياتهطريقةمنهانوعفلكل

يتشابهذلكومع.يأكلهالذيومإلغذاءفيهيعي!شالذي

يربىفبعضها.معينةأشياءفيالحيواناتمنكثير

لإنتاجيربىالاخروبعضها،المنازلفىمدللةكحيوانات

بعضوتعيش)بري(.وحشيوبعفالحيوانات،اللحوم

التغذيةطريقة

يصحعولعضهاالعداءتمتص

الصوئي.بالتركي!العذاء

ولعضهااحداءايمتصبعفجسها

أ!موئيالالتركيصالعداءيصئى

العذاءتلتهم

اسضوئياصيصلالرا!داءاتصئكل

أحداء.اتلئهم

لأمثلةا

الخضراءالبكتيرياذلكفىبمااص!خيرياا

المزرقة(الحضراء)الطحالبالمزرقة

المحتلفةاس!والطحاالأوليات

العرابوعشالعفى

المزهرةوالنباتاتوالسراحسالأشاتا

والديدارواللاسعاتالإسفمح

والبرمائياتوالأسماكوالحشرات

يياتلتدوالطيورواحم!لرواوا

تصنيفويمكنالماء.فيوبعضهاالبرفىالحيوانات

فيماالتشابهعلىتعتمدأخرىعديدةبطرتالحيوانات

تصنيفويعدمنها.كللدىالتيالأرجلعددمثلبينها

الجيدةالطرقمنبينهافيماالتشابهحعسبالحيونات

كبيرةمجاميعإلىالحيوانيةالمملكةتقسيمفىاطستعملة

اهتماماتتطلبللحيواناتالعلميةأ!دراسةاول!ش.معد:دة

مجاميعإلىالحيواناتالحيوانعلماءيصمفحيثأ!جر،

الخاصة.الجسميةصفاتهاعلىاعتمادا

)البرية(.الوحشيةوالحيواناتالأليفةالحيوانات

حعسبووحشيةأليفةإلىالحيواناتتصنيفتملقد

إذايهربولايعضلاالذيفال!طبالبشر.يمتعاملها

وكذلك،أليفحيوأنملاطفتهالناسأحدحاول

والطائريخدش!،لاالذيوالقطيرفص!،لاالذيالحصان

الحيواناتأما.إنسانيدإصبععلىيجلسالذي

والغالبيةالبشر.منالاقترابتخشىفهىالوحشية

أفراداستئناسويمكنوحشيةالحيواناتمنالعظمى

تملقد.أخرىمرةوحشيةتعودماكثيراولكنهامنها،

بأعدادالوحشيةالحيواناتأنواعمنالقليلاستئناس

المدللةالحيوانات!طالحيواناتتلكوغالبية.كبيرة

المزرعة.وحيوان!اتالمعروفةالمنزلية

غالبيةتقسم.المائيةوالحيواناتالبريةالحيوانات

تعيم!التىالبيئةحسبكبيرتينمجموعتينإلىالحيوانات

يعيع!مائيالاخروبعضهاالبرفىيعيشبريفبعضهافيها.

الحيواناتمنعدةأنماطاالبريةالحيواناتوتضمالماء.فى

والخيولوالأفيالوالعقبانوالفراشاتالعظمىالقردةمثل

مخلوقاتالمائيةالحيواناتتضماكما.والعناكبوالحمام

والكركندوالأسماك)البطلينوس(الملزميالمحارمثلمتباينة

.والإسفئوالحيتانالبحر()جراد
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الألي!القط

اعديدساالمسوريات!صيلةتتمعل

الحصائصداتالوحتيةالحيوانات

العديدسولديها.المتتمالهةالجسمية

صيادةحيوالاتفهى،المشتركةالعادات

دوروصمتفىفريستهاترصددكية

دلكعلىيساعدهاصوتأيإحداث

تمتصالتيالدهيةاسسائداذاتأقدامها

الفريسةعلىوتمقمه!حركتها.صوت

ممحالمهاتمزقهاحيثالممامصالوقتفي

سعضهاويستحدم.الحادةواسسانها

طرائدهصحتاالأشحارالتسلقمحاله

لأعداء.اسللصوبأو

الاسد

!!ئ!

لأرقطاالححر

ليعورا

والضفادعاليعاسيبمثلالحيواناتبعضويمضي

والعسمندر(الملك)السرطانالحصانحدوةوالسرطان

وجزءأالبرفيحياتهمنجزءاوالعلاجيمالبريةوالسلاحف

الماء.في

منالعديديصنفقد.الأرجلا!لتساويةالحيوانات

ذواتمنحيوانوكلأرجلها،عددحعسبالحيوانات

ثمانىأوستأوأرلغأورجلانلديهيكونقدالأرجل

والطيورالخفافيشوتكون.الأرجلمئاتأوعشرأو

الحيواناتتشملبينما،الرجلينذاتالحيواناتغالبية

القططمثلجداالمألوفةالحيواناتأرجلالأربعذوات

الخططة.والنموروالأسودوالضفادعوالكلابوالأبقار

العناكبولدىأرجلستالحشراتأنواعكلولدى

الحيواناتلدىالأرجلعدديصلبينحا،أرجلثماني

الحيواناتمنوالعديدرجلا.034إلىرجلالمئةذات

علىأرجلأيةلديهليسوالديدانالأسماكمثل

.الإطلاق

الدمذاتوالحيواناتالحارالدمذاتالحيوانات

تغييردونثابتةالحيواناتبعضأجسامحرارةتبقىالبارد.

ذاتالحيواناتالحيواناتتلكوتسمى.الأوقاتكلفي

الأيامفيثابتةأجسامهاحرارةدرجةتظلحيثالحارالدم

.الباردةاللأياموفيالحارة

الأخرىالحيواناتبعضأجسامحرارةدرجةوتتغير

ذاتالحيواناتالحيواناتتلكوتسمىلاخر.وقتمن

فيمرتفعةأجسامهاحرارةدرجةتكونإذالبارد،الدم

تختلفأنويندرالبارد،الجوفيومتدنيةالساخنالجو

حرارةدرجةعنالحيواناتتلكأجسامحرارةدرجة

فيه.الموجودةالوسط

الوشقسلوتللأا
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التلحىص

الحبلىالاسد

وأاللبونةالحيوانات)أووالثديياتالطوروتمثل

(الأمهاتحليبعلىصغارهاتربيالتىالحيوانات

فيالأخرىالحيواناتبقيةبينماالحار،الدمذاتالحيوانات

وتضمالبارد.الدمذواتمنهيتقريباالحيوأنيةالمملكة

علىدملديهاليسحيواناتالباردالدمذاتالحيوانات

والإسفنج.البحرقنديلمثلالإطلاق

الحيوانعلماءيصنف.للحيواناتالعلمىالتصنيف

التنظجمهذاويبرز.الجسميةخصائصهاحعسبالحيوانات

مجاميعبينالعديدةالصلاتالحيوانيةالمملكةفىالمنسق

الختلفة.الحيوانات

وأصفةفيتشتركالتيالحيواناتالحيوانعلماءيقسم

كلتسمىرئيسيةمجاميعإلىالجسميةصفاتهامنأكثر

الحيواناتالحيوانعلماءيقسمكما.شعبةمنهامجموعة

إلىبينهافيمامعينةاختلافاتحعسبشعبةلكلالتابعة

والرتبرتبإلىالطوائفوتقسم.طوائفتسمىمجاميع

.أنواعإلىوالأجناس،أجناسإلىوالفصائل،فصائلإلى

مننوعكللتصنيفالترتيبهذاالحيوانعلماءويستعمل

.الحيوانأنواع

المقالةهذهنهايةفيالحيواناتلتصنيفجداولوتوجد

العلمي.التصنيفانظر:.للحيواناتالمجامئالأساسيةتبين

الحيواناتأهمية

النظاممنمهماجزءاالحيوانأنواعمننوعكليمثل

حيثالحياةبناءعلىتساعدفالحيواناتالفريد.الطيعي

تدمرالوقتنفسفىوهي.وللنباتاتللبشرغذاءتمثل

كماالأخرىالحيواناتوتقتلتصيدلأنها،كذلكالحياة

التوازنعلىتحافظفهيلذلكونتيجة.بالنباتاتتتغذى

فيمهمالتوازنوهذا.والحيواناتللنباتاتالعددي

ء،"

!ا

ا"،عع!ش"

سال!طا
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الخلنىالفناءفىأوماحديقةفىالحمطدلكمساهدةويم!س.الجاةب!ثبكةيسمىماأصاعاالصيعهاأنماصامرممصأفىمترابعةاوالنباتاتالجوانات

الذيالعذاءعالبيةتأتيالوقتلفسليرالباتاتلبعضالحيواساتسحضيرتحعدى:هاك.والحيوالاتالمباتاتسعدديعيشحيثالنارللأحد

أيصا،الأحياءاأعدادمحملتواررعلىيحافظالدكبهواصمطاوهدا.الحيوالاتلضلاتم!السباتاتتحتاحه

الطبيعىوالنظام.الحياةشبكةيسمىماوغالبا،الطيعة

البيئةمقالةفىمشروحالحيةالكائناتكلبينيربطالذي

الموسوعة.هذهفي

.الحيواناتمساعدةدونالحياةالبشريستطيعلاوقد

أهمهوالطبيعيالتوازنفىالحيواناتبهتقومالذيفالدور

تمدالحيواناتفإنذلكعلىوعلاوة.للبشريةتؤديهاخدمة

المفيدةوالمنتوجاتالختلفةالأغذيةمنبكثيرالبشر

مثلأغذيةللبشريكونلنالحيوأناتفبدون.الأخرىا

مثلمفيدةمنتجاتأو،والعسلوالبيضوالألباناللحوم

والحرير.والفراءالصوف

عالمفىتغييراتالسنينآلافمنذالبشرأحدثوقد

فىواستغلوهاالحيواناتمنأنواعااستأنسواحيثالحيوان

شردواأوقتلواكما،المحتلفةوالملالعرالأغذيةاإنتاج

تعوقكانتالتىأوتهاجمهماكانتأضىاالحيوانات

حمايةيحاولونالبشرفإناليومأما.للأراضىاستصلاحهم

لخوعرضوهاقدكانواالتيالحيواناتمنأنواع

.ال!نقراض

الحيواناتعلىالبشرمثلمثلهاالنباتاتمعظموتعت!د

العديديتكاثرلاالحيواناتفبدون.الأساسيةااحتياجاتهافي

وعلى(.نوعهنفسمنجديدةأجيالأ)ينتجالنباتاتمن

النحلعلىالزهريةالنباتاتمنكثيريعتمدالمثالممبيل

آخر.إلىنباتمناللقا!حبوبلحملال!خرىوالحشرات

جوزاتمنالبلوطأشجاربعضتنموكما.اللقاحانظر:

الموابونسيتغذائيةكموؤنةالسناجبدفشهااكتيأجملوطا

منعددينمووكذلك.الجوزاتتلكفيهادفنتالتى

الأيائلوطئتهاالتىالبلوطجوزاتمنالبلوطأشجار

مكانمنالطيوروتطير.التربةفيعميقاودفنتهابأرجلها

كما.بأرجلهامعلقةالنباتاتبذورماتكونوغالباآخر،إلى

حيث،الحيواناتبفراءتتعلقشائكةأغلفةالبذورلبعضأن

عنبعيداالبذورتلكفيهاتنموبعيدةلمسافاتتحملها

.الأمالنبات

كليهماولكنتحطمها،أوالنباتاتالحيواناتتأكل

معظهمافضلاتتكونحيث،غذائهفيالاخرعلىيعتمد

الحيواناتوتحللموتوبعد.للنباتاتأسمدةالحيوانات
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النموعلىتبنالتيالموادالتربةإلىتعيدفإنها،والنباتات

التربة.أن!:.والحياة

بترسيبوذلكبيئاتهاطبيعةمنالحيواناتبعضتغير

المرجانحيواناتتفعلكما،البيئاتتلكفيصلبةمواد

الذيالجيرمنبيئاتهافيالجيريةللصخوربتكوينهامثلا

انظر:.الجيريةهياكلهالتكوينالبحرمياهمنتمتصه

.المرجان

البشرمعرفةبدأتللبشر.المساعدةالحيوانات

كانتوعندمالغذائهميصيدونهاكانواعندمابالحيوانات

خطاهاالتىالخطواتأولىكانتلقدلغذائها.تصيدهم

رفيقةالكلاباتخاذههيالحضارةنحوالأولالإنسان

التيالأليفةالحيواناتأولهوالكلبكانوربماصيد.

الأخرىالحيواناتصيدفيواستعملهاالإنسانامشأنسها

التيالحيواناتاستئناسالإنسانتعلموبعدها.لغذائه

مضتعام21ر...حوالطفمنذ.لطعامهيصيدهاكان

جمهورياتمنالجنوبيةالأجزاءفيالأبقارأستئناستم

وفي.السابقالسوفييتىالاتحادعنالمستقلةالوسطىآسيا

)ثورالياكحيوانالتيبتسكاناستأنسالأقصىالشرق

يعيشمترحلشعبوهم-اللابيينلدىوكان(.التيبت

ا!شأنسوقد.الأليفةالرنةمنقطعان-أوروباشمالىفى

حيواناتمنقطعاناالجنوبيةأمريكافيالحمرالهنود

واللاما.الألبكة

تعلمثمللحومهاأولأوالضأنالماعزالإنساناستأنس

الملابسلعملوصوفهاوجلودهافرائهااستعمالالبشر

تعلمثم،للحمهأولأالحصاناستؤنسوكذلك.والمساكن

الأحماللجرواستعملوهالأليفالحصانركوبالبشر

فيعام000.8حواليمنذالخنزيرواستؤنس.والأثقال

جنوبىفيالبعيراممتؤنسكما،الحديثالحجريالعصر

.الأثقالولحملللركوببالعراقبابلوفىالعربيةالجزيرة

منذإفريقياشمالىفيالأثقاليحملالحماركانوقد

المصرلننقدماءواستأنس.مضتعام000.5حوالي

.والجرذانالفئرانمنغلالهممخازنلحمايةالقط

كانحيثالطيور،مناممتؤنسماأولالحماموكان

حواليمنذالمتوسطالأبيضالبحرحوضسكانيربيه

الدجاجتربيةتمتوقد.للحمهمضتعام7ء000

دجاجمنآسياشرقيجنوبمناطقفيأولأالمستأنس

التاريخ.فجرمنذوالإوزالبطواستؤنس.الوحشىالغاب

يعرففيماالروميالدجاجيربونالحمرالهنودكانوقد

إلىكولمبوسكريستوفريبحرأنقبلبالمكسيكالان

بعيد.بزمنأمريكا

لمصالحهم.البشربوأسطةاستغلالهاتمالحشراتوحتى

فىويساعدللبشر،السملينتجوالنحلالسنينمئاتفمنذ

الافومنذ.الأماكنمنالعديدفيالفاكهةأشجارتلقيح

الحريروإنتاجالحريرديدانتربيةالصينيينقدماءبدأالسنين

شرانقها.منالطيعي

والفئرانغينياوخنازيرالكلاباستخدمتوقد

منالكثيرعنالبشرمعلوماتزيادةفيالأخرىوالقوارض

الحيواناتفيالجديدةالعقاقيرالاطباءويختبر.الأمراض

البشرالحيواناتتمدكماالبشر،فياستخدامهاقبلأولأ

التيوالأمصالالإنسولينمثلالمهمةالعقاقيرمنبالكثير

الدواء.انظر:.الأمراضلمكافحةتستخدم

معظمعلىالبشرقضىبالبشر.الضارةالحيوانات

الحيواناتومعظم.تصيدهمكانتالتيالحيوانات

الهروبعنتعجزعندماإلاالبشرتهاجملاالوحشية

منالقليلهناكولكنصغارها.عنللدفاعأومنهم

تصطادمازالتالخططةوالنمورالأسودمثلالحيوانات

أصابهاإذاإلاذلكلاتفعلالحيواناتتلكأنغيرالبشر،

لاتستطيعبحيث،السنفىطاعنةصارتأوالصيادون

تقتاتوقد.الأخرىالحيواناتمنالمعتادةطرائدهاصيد

ولكنالغذاء.تنوعفيالطبيعىنهجهاحعسبالبشرلحوم

عندماتجدهلحمايتقتاتالقرشوأسماكالتمالمميح

فيالبشرموتفيالسامةالثعابينوتتسبب.جائعةتكون

منالبشرأعداءأخطرأما.العالمأجزاءمنالكثير

والديدانالحشراتبعضمنالطفيلياتفهيالحيوانات

سطحعلىالطفيلييعيش.الأخرىالصغيرةوالحيوانات

ويتغذىالنباتاتأوالأخرىالحيواناتأجسامداخلأو

البعوضمثلالدمماصةالحشراتالطفيلياتوتشملبها.

الفتاكة.الأمراضينقلاناللذينتسىالتسىوذباب

،أخرىوأمرأظالصفراءوالحمىالملارياينقلفالبعوض

يفتكالذيالنوممرصتسىالتسيذبابينقلبينما

للأبقارالمميتالذبابةمرضينقلكماالبشر،منبكثير

الطاعونأمراضفتنقلوالقملالبراغيثأما.والخيول

.التيفوسوحمى

البشرأجسادتدخلالتيالدقيقةالطفيلياتتسبب

مننوعمائةمنأكثروهناك.الأمراضمنالعديد

مثلالبشرأجسامداخلتعيشللأمراضالمسببةالديدان

وديدانالكبديةوالديدانالبلهارسياديدان

والديدانالمسطحةالشريطيةوالديدانالإنكلستوما

من-أساسا-الديدانتلكأجسادوتتكون.الشعرية

المادةوحدةهيوالخليةالخلايا.منمحدودةطبقات

الخلية.انظر:.الحية

المملكةعلىالبشرأثرالبشر.عليهاأثرالتيالحيوانات

الحيواناتأنواعبعضاختفتفقد.عدةبطرقالحيوانية

فىالاخروبعضهامنها،كبيرةأعداداقتلواقدالبشرلأن



انلحيوا426

بين!ا،معيشتهأماكنسلبوهقدالبشرلأنللاختفاء،طريقه

تكنأ-االحيواناتمنسلالاتبانتخابالأحياءعل!اءقام

أضهج!ت.اطريقعنقبلمنموجودة

مثلاشمانذأصكحيواناتالتاريخقبلماإنسانوصاد

،الانقراضإلىبهاأدتلدرجةالكهوفودبالماموث

كانالذيالوحشىالأرخصثورالبشرقتلذلكوبعد

البيمسونثورتقريباأفنواكما.أوروبافيبكثرةيوجد

يسمىماعادةالوبرخشنحيوانوهو،الشمالىالأمريكي

والمحمياتالخاصةالمزارعفىالانويعيشالجاموس

الوطنية.

قداشبشرالأنالحيواناتمنكثيرأعدادقلتوقد

هـمن.واهزاراطددأجهناءأصسابقةامعيشتهاأماكناستغلوا

حمارأغرناحيدوأ!والأفياالظباءالحيواناتتلك

الوحمق.

منمنتقاةصفاتانتخابتمالانتقائىالتهجينوعبر

بعضلحومأنذلكأمثلةومن.الأليفةالحيواناتسلالات

كانتمماأفضلمذاقذاتأصبحتالدجاجسلالات

منأكبركمياتينتجالدجاجسلالاتبعضوصار.عليه

فراءتنتجوالأرانبالماعزسلالاتصارتكما،البيض

انتحابتمكماالملابص!.صناعةفىتستعملأجود

مثامعينةومهامأغراض!لأداءالحيواناتمنمعينةسلالات

أغصيرةاالأرجلىاذاتالألمانيةاالأشهندكلابسلالة

فىتعي!قائتىالغريرحيواناتمحاربةفيالمتخصصة

وسلاأ!ة،الزراعيةالأراضيافيتحفرهاضيقة()أنفاقأوجار

قطعانورعىحراسةفيالعاليةالكفاءةذاتالأغنامكلاب

العاليةالإنتاجيةذاتالأبقارسلالاتوهناك.الأغنام

.للحومالعاليةالإنتاجيةذاتالأخرىوسلالاتها،أصلألبان

فيتستخدمالتيالختلفةالخيولسلالاتأيضاهناكو

للنقلتستعملالتيأصسلالاتامثلالختلفةالأعرأضا

.اسمباقخيولوسلالاتالأخرىوالأعمال

الإنسانواجباتمن.للحيواناتالبشرحماية

منالعالمفيحالئاالموجودةالحيواناتأنوإععلىالمحافظة

معينةانواعفهناكالبشر.منالقادمةالاجيالمصلحةأجل

الجائرالإنمسانصيدبسبببالانقراضمهددةالحيوانمن

لمعيشتهاكافيةأماكنالانلهايتوفرأمودعضهالها،

تخصيصإلىالأممنال!ضيرعمدفقدعليهوهـت!!اترما.

لمنعاللازمةالقوانينوسنتأغطريةاأطحياةخاصةمحميات

الجائرالصيدولمنع،المحمياتتلكداخ!!الحيواناتصيد

.المحمياتتلكخارجخاصةأماححمتفيأ!ا

فيمهمادوراوإنماؤهاالفطريةالحياةحمايةوتؤدي

مثلاالشماليةأمريكاففي.الطبيعيالتوازنعلىالمحافظة

البشرأغنامقطعانالقيوطحيواناتتهاجمأنلايمكن

منالطبيعيةطرائدهامنيكفيهاماوجدتمامتى

قتلواقدالبشرأنولنفرض.الأمريكيوالأرنبالفئران

فىيربونهاالتيالمنكحيوأناتلتغذيةالأمريكيةالأرانب

تظلالحالةهذهففيالفاخر.الفراءلإنتاجالزارع

الفئرانلكلأكلهابعدحتىجائعةأعيوطاحيوانات

لمهاجمةمضطرةالحيواناتتلكت!صنبذأسكأعااطهيأة

حمايةأنظر:.الجوعبدافعبالبشرالخاصةالأعناماقطعان

الفطرية.الحياة

إحدىفيالغزلانبعض

الفطريةالحياةمحميات

العربيةبالمملكة

السعودية



اللوحةهذهتبين.التاريختشكيلفيساعدتا!لعاركفيالحيوانات

معاركه.إحدىفيالأكبرالاسكندرالمصغرةالهندية

،لا!*ع

اعتمدحيثللبشر،الغذائيةالمصادرأعظمم!تعدالبحرحيوانات

السنين.آلافكغداءعليهاالمشر

توضح.فةوالرياالحيوانات

الفارسية.البولوخيولالصورة

توضحالأساطير.فيالحيوانات

القنطور.الخرافيالوحشالصورة

النسيجهدايظهر.التاريخعبرالبشراستخدمهاالصيادةالحيوانات

وهي،الصيادةالكلابعشر،الخاممي!القردمنالمطرزالفرنسي

.القرنأحاديبحيوانممسكة

القديمة.العصورممذمهماكانلأغرافتجاريةالحيواناتاستخدام

قديمة.مصريةمقبرةتزينرحللتجارحائطلوحةالصورةفي

ناتلحيواا

تبهجا!لدللة

الأطفالحياة

أرجاءمعظمفي

العالم.



الجبالحيوانات

شاهعةجمال+

منوالقليل.الحيواليةواليئاتالماحاتألواعكا!ةالحليةأصسلالط!اتتصمى

فيالقارسالبردفييعيترأرممكحهزالعساكصالحشراتعداديماالحيوالات

معظمتحتوي!ليل،الحليديةالقمموأسما!،لحليد.احعطاةا-الحاقم!

الالحدار.لتديدةوحروهـصحريةصحريةأماكرعرالحمليةاماطه!

رالحرو.الصحورلسلقألىلسسطحماالحموالا!م!هاد:يمس

الحيوا،!سعيشكما،الحمليةالأعام:االماعر!احهعاس!!اءذأ!!يها

منالكتيريسىكما،دالأرالصالشيهةالي!طحيواساتتاحح!صجرد

أعمتحاشهاليبالىالسمامةطائريى.اصحريةالحروهـاد!!أعتاشهالضيور

الهحلايا.حالديكماالعحرسطحدوتم0016حواليارتماععلى

وألالأعثا!معطاةومحدراتقممتقرياالحبلجةاحسلاسلا!،!ىويوحد

الفكوتحيواناتمثلالمراعىحيوالاتتعيعقحيت،لعاساتمحطاةوديار

!علحتاآحرإلىارتماعمنالحبليةالحيوا،تم!احديداوشحول.والياك

المصوأ.تعيرحس!الطعام

)آمميا(ياكا

-)-)

الصخريةالجبالكبت!

الشماليةأمري!ط



الحوبيةصري!طأ-لفكونةا

إو!يا-لجبالاغوريلا

آسيا-لعملاقةااندلباا

الروكيجبالماعز

الشماليةأمريكا-

مما

2غ!

،!لأكا-)

!ئبئ!؟3

لم!لملم

لولوماركوأغنام

آسيا-

النيباليالسمامةطائر

آسيا

الذئيت

الشمالية

الحويةأمريكا-القارفةالشنشيلة

الثلحسالنص

ع

!

!

ا".

س
لا
ى
س

!،-



انلحيوا646

الطبيعيةالحشاشماطقحيوانات

مساحاتشعدراأسرعهاوسححماالحيواناتأكرم!العاليةتعيحق

أكرسيروس.الطميع!ةالسهولمماطقتعر!المكتمودةالسهولمىشاسعة

اغرد،اووحيدالمهرولرساغيلاححضاالطميعيةالحشائمقساروتحيوانات

الأسوداظ!ىاالعدوالسريعةالطبيعيةالحشائمقماطقحيوا،تتش!لليمما

ا!حشى.اوالحمارالقررالشائكوالعرالوالحعاما!حشىاالكودووبقر

قارة!ىا!-!هاصمهولراالطبيجةالجائ!ماطقحيواطتأكتروتوحد

جوا،!سلسرا!ىارالىا!:!عسسالأمودالصطادحتإ!ر!قما،

أ!ماالاتحيهأ!تاحصعرايعدالإلريميةالطحيعيةالحشائمقماطق

ماصتاناتحيرس!أحيماريحمراحيا.أمتراقارة!ىشيوءاالطميعجةالحتائق

"-هـاىىحلىمت،للمأ:ىالأر!!الىحاراأ؟اصعبهـةاالطحسعيةالحمتمائمق

ححما.القوارص!أكرسحيوادوهوالتحماليهأمريكا!ي

عىلمراا!

ىأئرئرغبر،قجمؤيركتئخ!

الأسودالظبي

اسيا

-برسلم

القرنئكاثالغزال

الشماليةأمريكا

ثرم!

ر



آسيا-الهنديالخرتيت

إفريقيا-لكاتبالطائرا

إدريقيا-النهرفرس

الإفريقيلنسرا

647انلحيوا

الإفريقيالفيل

الإفريقيالأسد

الكنغر

لياستراأ

بزءئحيرئركئرلم

البراريكلب

الشماليةأمريكا

سبر!!في



الأوروبيالبنيالدب

الغرطرأفعى

احتسعاليةاأصهـي!ط

الأحمرالظهرذوالسمندر

اجةالمتسماأمريكا

احتحماليةامريحاأ

ليةلشمااأمري!سا-الموطرحيوا

الغابضفدع

احتماليةاأمريكا

انحططةالبومة

المتحماليةأمري!ط



الأحمر-اكزالا

باوروأ

النملقنفذ

أستراليا

وروباأ-لريالخنزيرا

،حه!

الطائرالسنجاب

اجةالشماأمريكا

العصويةالحشرة

المعتدلةالمناطق

9أبر



انلحيوا056

ايرستوائيةالغاباتحيوانات

الاستوائيةالعالات!

تلكومن.العامطوالحارةبيئةديالاممتوائيةالغاباتحيواناتتعيش

وتشمل.الخططوالممرالتابيروالنمرواليغورالمملآكلالحيوانات

المتوسطة،الأمطارمناطقفىالأشجارقليلةأماك!الاستوائيةالغابات

العاباتوفي.العزيرةالأمطرمساطقفيالأشحاركثيفةوأماك!

كتيفارأسياغطاءوعروشهاالأشجارتممتكونالمطرةالامشوائية

.والكسلاناغردةامثلالمتسلقةالحيوالاتتعيشحيتالظلة،يسمى

والسعلاةالجيمولىتردةكدلكالاستوائيةالمطرةالغاباتفيويعيمش

الأأسانذاتالبمعاواتأشحارهافر،تشمشكما،العظمىوالقردة

أ!الاتاطيورساسكتيراويتعدى.الأحرىالطيورسوالكتيرالزاهية

.الأحرىاوالحشراتاسكميرةاالنملبمعسكراتأساساالمطرةالاستوائية

لأححاءاشتيلاءعم!صبوتمت!والعساكبالمواءأ!عىمتلالثعالينوتنمو

.المطيرةالاستوائيةالغاباتديكبيرة

الزاحفالممل

)إفريقيا(

!!
مطيرةغابة

أمريكافي

الجنوبية



إفريقيا-البونجوظبي

الحنوبيةأمريكا-الأصوفلقردا

سياآ-الجيبونقرد

الجنوديةأمريكا-العملاقالنملاكل

آسيا-الببر

اليمنر

والمكسيكلجنوبيةوامريكاا

ص!لم

لم

آ!!



:ا!لاراهـاضلها،رالص:اأغئراداالصحارىحيوالاتوتسمل.يشر!

اصحارياحيواسات:تشمل.اغدماالمجراضاعلحومواالكنغرو!أر

.الأداىاالأيل:االمتوص!الد!ووكل!القيوطالححمكبيرة

أستراليا-المتوحمقالدنجوكلب

!ء3!كاغ7؟-ير،س!!-*-؟ءأخم!خكا3رزلأخلاع3ى!يرءعءتم

-!-في-!ء7عء-!عهيء!ع!?كا!ء

تز!!كيير!-3433ء!يمكاءلأ!عءكأ-ع!ءءبخسيم!؟ئميم!؟زوبريرخيمبم

غ!كا!-لألا!محيم-ح!لاتركبمئجير؟لم

ع!ء!،به!كا!ج،!بزكا!!7ء!رزخىى(!!ع!ع%عفيلم

لشماليةاأمريكا-العقرد!

المتحدالولاياتعر!حو!

آسياإدريقيا،-العربيالحمل



آسيا-السايجاظبىالشماليةأمريكا-الخطمالجاروفىالثعباد

أستراليا-القرونداتالسحلية

الشماليةأمريكا-القزمةالبومة



الحبوان654

الفطبيةالمناطقحيوانات

ايدرا-ئمدجليد!

!

القطبيةالمناطق

الشمافياغطصاشتاء

والجليدالتلححيثالقطبيةالماطقفىالبريةالحيوالاتسالقلي!!يعيش

الحموىوالقطبالسمالىأ!ص!11مياهأدر؟حتىول!-أحاء.اأ!طوا

تلكتمثلحيت،الأسماكمرصحمةأعداد!!ايوحدصتي!صا()ألتا

الذيالقطبىللد!مهماعداءمصدراحتممافيااغصصادىالملأمماك

المويقطيورتتغذىليمما،الحممالىالقطصتلوحوصسركطيعيمش

القطبلحارلأسماكالجحوبيةالقطبيةالدائرةفيالأحرىاا!يوروا

)مستنقعاتالتندرامناطقدىالحيواناتم!ال!ضيرويعيتر.الحموى

أورولا.قارةوشمالىكنداوشماليآممياقارةشماليش(:سهوا

المسكوثورالكاربيوأيلمتل،المراعىحيوالاتالحيواناتتلكشتشم!!

عرس(ساتفصيلةم!)حيوادوالقاقومأرياالأرلصا!!دانر

وتصم.الذئبىوالحيواناسذثواا،،موساواشمادياسدلى:ااضعلص:ا

الألبىالتلوجوححلالأعظمالشمالىالعطاسأصتمماكطااغطصاطيور

الدالقطقاطالحلحدمةالتا!ل!.!
هي.و-ز!حمصهـ-

ءلا

ممةثوو!!ءكا

الححوبيالقص!ا-ال!!راطورالمويق

الشمالىالقطب-القطمىالد!

الطحاشةالشماليالقصصأنحله



البنيألاسكادب

الشماليالقطبصيف

المطوقاللاموس

المتسماليالقطك!

الشماليالقطب-الفظ



انلحيوا566

المحيطاتحيوانات

سصاتص!07/تعصي!اقيأحاسعةاتالمحيصاأمياهمرم!!الىكلىليالحيوالاتتعيمغ!

،لهـسيادالشميهةالأرح!امحدا!يةمتلاصعيرداالحيوالاتمناعديداويكولى.الأرص

تياراتمعتمحر!التيأطقيقةاالكائاتمن!تلةوهيالمائيةا!ىا!واامرالحيوانيالحالص

.تالمحيماأش-الإطلاتاعلىالحيواساتأكرالحيتادوتعيمق!والجرر.الدومعالمحيطات

اححمكواالقريقوسمكطالأخطموارالعحرلمرةالكبيرةتالمحيصاأحيواساتتشم!!وكما

ماهدياد!جايحةالحتمعا!قر!راهية11الأا!اراداتالأ!عماكامنامحديدايعيمق،اللساع

صثلسضهاكادوإلىا!اراتا!واحلض!الأسماكاعالميةوتعيمق.أطدار!ةاتالمحيصاأ

مت!!،الأصدا!ىاداتالحيوالاتصاحديدايعيترواجحار.ااسطأردىيعيحقئرةالطالأسماك

.المحيطاتقيعالىفيأجحراقادذمثلالأشواكاداتوالحيواناتالمحرياطلزميالمحار

لأأ؟!!32د

ص!!متم!ء،،

3!بم

اع،؟في

!!ء4

*كاء،د.

*33+ء

،"كا*طوء

يرلمئح؟ع،*جي

!**

4?!و.،بر؟ا

رز.إير!ث!

الأصابعذوالبطليوس

الهادئالمحيطشاطئ

الحربحم

الاطلسىالمجطلثمال

حافة(العال!)ألحاءالأرجلمجدافىجوان

الأرجوانيالبحرقفذ

الحادئاالمحيصاشاصىء

يرشالأواالتاطىء-المروجةانلديداالدا!ثةالححار-ابحرقلم

ا!احتماالحار-الدهليةابعمانشقائق

-ح!!تنم*أكل

الثائعا!خطبوط!لا

ا!صهـي!ضالىا،ث!و

*-+*ص

ص!39--!ءلاس*3دكا33!خ!وو

كاس!-!7العنكبوتيالسرطان

حمحص*ضالأ،-!!!-الالادأحم!إبعملاق

ع!حموص.،!لاثكلا،ءلمحهشء-ء.صيهير

كبرممي-ء:غح!-ء

لم3أ!--؟لا

!لأ،*

لم!إلمأ!*لأ-

--

المالحةالمياهتمساح

آساشرقحمو!

--

!.كلى!!3!!،،



!!

البهامارجزفيوالمرجانالسنجابيةالأسماك

افئةلداالمحارالصارالسمك

الشصداتالأعماقسم!سة

الأطلسياوالمحيط

الهادئالمحيط



انلحيوا658

وهى.اضاريحاقما!مارواحصمحموعةمنتبقىماآحرتعتبرالتواتارا

اسلافخا!صيرةلدرحهوتتهمبهالآدحتىتعيشرالتىالقليلةالحيوالاتمن

بالسحليةالشميهةالتواتاراوتعيت!.السمهبملاي!!م!أعالماجاتالتى

ليوريلسدا.فيصخريةجزرعلى

الحيوانحياةأنماط

دائمصراعفىالحيوانيةالمملكةحيواناتكلتعيم!

ذلكالانحتىالحيواناتكعسبتوقدالبقاء.أج!من

الماضي،فىالصراعذلكخسرمنهاكثيراولكن،الصراع

اختفتفقد.المستقبلفيالصراعمنهاالكثيريخسروربما

كمابعيد،زمنالتارلمنذماقبلوحيواناتالديناصورات

القليلةالأزمانخلالالاخرىالحيواناتبعضاختفت

خلالنوعا21حوالىالأقلعلىانقرضحيث،الماضية

المهاجرةالحمامةالأنواعتلكومن.العشرينالقرن

التولاشوكنغرم4191العاممنذانقرضتالتىالأمريكية

ولايةمنالساحلياحصفورواأم049عاممنذأستراليامن

الحيوانانظر:.ام989عاممنذالأمري!جةافلوريدا

.المنقرض

للبقاء.ناجحةوسائلاليومتعيشالمىالحيوانمات:أررى

الوسائللديهاإذصغارهويربىيتوالدحتىيعي!فبعضها

كما،الطعامندرةعندال!صافيالغذاءإيجادمنتمكنهاالتى

تخربعندما،للمعيشةجديدةأماكنإيجادتستطيع

نفسهاعنتدافعأنوتستطعالفيضاناتأوالنيرانديارها

اللأخرى.الحيواناتهاجمتهاإذا

الحيوانفيالتمويه

علىالحيوالاتمنالكثيريساعدالوقائيالتلوين

امملصحةاصسم!ءاحسمفألوادأعدائها.مرالاحتماء

ظاهيهـغ.عيريحعلهامما،المحيطقاعمعلتت!ج!تتعير

أتعهرهاا!انأالتدر2طيرمتلالطيورم!الكثيرواحدى

سراعشاشمها.!يهتسىالديالوسطمنحزءوكألها

حيتالأ!!،اأدواعساحضيراصعاررؤيةالصسودة

اعتيراواصدىفيها.تعيشالتىالغالةألوا!ألوالهاتشمه

لعصوأع!الىحدوعا!ادأتمتماسها!ارأالعتاتمن

تلكعلىتحطعمدماتماماكحتفييجعلهاكاالأشجار

أخلوتنباأعداءهيحدعالذيالحيوادويطهلالأشحار.

لدهابهم.الحصرروالحتىتماماساكناالوقائي

*"

مملطحةسمكه

!يه.عشهيسيالديالوسطم!حزءوكأنهيبدوالتدرحطائر

فيها.يعيعقالتىالغالةألوانألوانهتشابهالأيلاصعير
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الحيواناتدفاعات

التيالخاصةالدفاعيةوسائلهالحيوانمننوعلكل

الحيواناتقبلمنالحيوانيهاجمفقد.نفسهعنبهايدافع

لصيدهالبشرمنأولطعامهاصيدهتريدالتىالأخرى

حينالحيواناتبعضتختفىوقدالصيد.لهوايةإشباعا

يذهبحتىميتوكأنهالحيوانيمثلوقدبالخطر،تشعر

فيدروعالحيواناتأنواعمنالعديدولدىبعيدا.العدو

الحيواناتمنكثيريحاولبينمالحمايتها،أجسادها

فإنهاالهروبمنمنعتإذاولكنها،أعدائهمنالهروب

صغارها.وعننفسهاعنوتدافعتقفماعادة

اقترابحينالحيواناتمنالكثيريختبئ.التخفي

الوسطيطابقتلوينذأتالحيواناتوبعض.منهاالأعداء

أجسامتشابهبينماتمييزهافيهايصعبلدرجةفيهالموجودة

لديهاالتىوالحيوأنات.النباتاتمنأجزاءالحيواناتبعض

تظلبانوذلك،ببساطةتختفيأنيمكنهاالخصائصتلك

لتخفيتستعملالتيالختلفةوالطرقمكانها.فىساكنة

التمويه.تسمىالحقيقيةالأشياءمظاهر

الأعداءمنلتختفيلونهاعلىتعتمدالتيوالحيوانات

لايمكنالجناحالرماديةفالعثة.وقائياتلوينالديهاإنيقال

،اللونرماديشجرةجذععلىساكنةبقيتإذاتمييزها

بنية.أرضعلىجالساللونبنىعلجومتمييزويصعب

منللتخفيألوانهعلىالطيورمنالكثيريعتمدكذلك

الطوقانطائرمثلالمداريةاطوربعفافأجسامالأعداء.

لايظهراللونيالنسقوهذا.الزاهيةالألوانمنتشكيلةتضم

أشعةمرورمنالناشئةالرقطاءالخلفيةعبرالطائرجسم

تعيم!.حيثالغابةفيوالأوراقالأغصانعبرالشمس

التيالخلفيةلونلتطابقألوأنهالحيواناتبع!ويغير

بسرعةلونهاتغييرتستيمالتيالحرباءمثلفيهايوجد

أنواعبعضوتأخذ،فيهالموجودةالوسطلونحمسب

بها.المحيطةالبحرأعشابألوانالروبيان

فيقالللتخفيأشكالهاعلىتعتمدالتيالحيواناتأما

يماثلالنطاطاتأنواعمنفالعديدوقائيا.تشابهالديهاأن

جسمفلديهالسرعوفأما.شكله!يالنباتاتأشواك

يبدوفهولذلك،النباتاتأوراقتشابهوأجنحةعريض

العديدالوقائىالتشحابهيساعد.الوقائيالتشابه

وذلكالحياةقيدعلىالبقاءعلىالحيواناتمن

تبدوالحيواناتتلكفأجسامأعدائها.بخداع

يبدو.فيهتوجدالذيالوسطمنجزءوكأنها

شوكةوكأنهالوردشجيرةعلىالأشجارنطاط

الطورترىلاولذلك،الشجيرةتلكأشواكمن

وضعفيالمحلاقسمكويسبع.الحشرةتلك

جسمهيبدوحتى،البحريةالنباتاتسينعمودي

المباتاتتلكأوراقمنكأنهالنحيلالطويل

حشرةأجنحةوتشابهليمها.يميزلاوبالتالى

ولاالجافةالنباتاتأوراق(النحي)فرسالسرعوف

بعفه!ويشابه.الأوراقتلكبيرمنتمييزهايمكن

شديداتشابهاالطنالىالححلالسارقالذبابأنواع

بعضوتبدو.تتحاشاهماعادةأعداءهأنلدرجة

يمكنلاودذلكزهورأوأعصانوكأدهاالحشرات

.النماتاتستمييزها

بحرينباتقأورابينالمحلاقسمكةورد.شحيرةعلىوهوشوكةنهحطيدوالشجرنطاط

نباتورقةكألهيبدوالجافةالأوراقسرعوف

طنانة.لحلةكألهاتمدوالسارقةالدبابة
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وأسلحتهالحيواندفاعات
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ا!صالدرعصفائعتتواءمحيث،الإصابةم!درعهحميهاللدرع

حسمهيكورالىأطمدرعيم!س،رلدا!كحيدبحتمكلبعمرمعلعضها

العدو.اقترابعند

قمزاتدييمطلقإلهإدالإمبالالطمىالرئيسيةالدفاعو!حيلةالسرعة

الساعة.!يكم08إلىتصلبسرعةسريعة

،!و؟!كا!-كاءلأء"صء!ووء!
-س!**!جمى!----?!،

لرحلي!تردسالأحيارابعصرو!ىبالحطر،تشعرعدماتوبالنعامة

بمحلب!.بطهماتبقرأديمك!حيثالقويتير

علىيط!قماوكثيراساكنا.بقيإذامفلوفةنباتكورقة

جيدوقائيتشابهمنلديهلما،الخفيالطائرالواقطائر

ويقفعنقهيمدفحينما،الانسيابيوجسمهالطويللعنقه

ويضممنها.تمييزهيصعبوالبوصالقصسببينساكنا

وسمكالضفدعسمكالوقائيالتشالهذوالسمك

كأنهيبدوتجعلهالضفدعلسمكا!سشةفاشعانف.المحلاق

تجعلهالطويلةالمحلاقسمكوأجسام،طافمائىنبات

الماء.كطمغمورنباتأوراقحصأنه

النمروقففإذا.ح!ذلكأ!هميادةاالحيواناتهـتختبئ

جسمهتخطيطفإنالطويلةالأعشاببينساكساالخطط

وكذلك،تمييزهويصعبالأعشابظلالمعيندمجيجعله

بينشلاشىكأنهيبدوالبياضالناصعالقطبيالدبفإن

الحيواناتتلكتستطيعالتمويههذاطريقوعن.الثلوج

حتىتكتشفأندون،صمتفيفريستهارصدالصيادة

المناسب.الوقتفىطرائدهاعلىتنقض

أحياناأعداءهاالحيواناتبعضتخدع.با!لوتالتظاهر

بالخطرالأبوسومحيوانشعرشإذا.ميتة!سألهاتمدوبأن

إذاهكذاويظلجسمهويتصلبعينيهيغلرتفإنهمتلأ،

الذيفالكلب.برفقعضحتىأودحرجأوأغىوأاضقصأا

ميت.لاخربالآيلقيلاالحىالالوسومعلىيهجممادائما

بعضالأعداءمنلتنجوبالموتتتظاهرالتىالحيواناتومن

فصيلةمن)أفعىالخنزيريالأنفذاتوالحيةالخنافس

كالميتةوتبدوظهرهاعلىالحيواناتتلكتنقلبإذ،الصلثم

بالخطر.شسعرتإذا

الحيواناتبعضلدى.الدروعطريقعنالدفاع

ومن.للحمايةدروعاتستعملهاصلبةاغطيةأوأصداف

فىتستعملهاأشواكأوحادةقوادملديهماالحيوانات

تن!سحبوالقواقعالملزميةفالمحارات.أنفسهاع!الدفاع

يذهبحتىباح!طمجسمهاعلىشتغلقهاأصدافهاداخ!

منمكونقويغطاءالمدرعالحيوان:أسدىعمها.ا-فص!!

بالخطر.شعورهعندداخلهينسحبصغيرةصفالكلظمية

مثلمعقوفةأنصالذاتأشواكالشيهمحيوانولدى

هوجمإذاظهرهالحيوانيقوسحيث،الأسماكخطاطيف

تلكبعضويندفع.الاتجاهاتجميعفىأشواكهفتنتصب

سمكةولدى.مؤلمةجروحافتحدثلمعستإذاالأشواك

.الحادةبالأشواكومغطىومستديرقصيرجسمالشيهم

مثلأشوأكهافتنتصبهوجمتإذاالسمكةجسموينتفخ

نفسها.عنللدفاعالشيهمأشواك

الحيوأناتمعظمتحاولالفرار.طريقعنالهروب

معظمبعضهافيسبق،مايمكنبأسرعالخطرمنالهروب

والأيلالغزالفلدى.الأخرىالحيواناتمنمهاجميها

!قوتستيمطويلةأرجلوالنعامةوالكنغروالحصان

بسرعةالأرنبيقفزبينما،عاليةبسرعةكبيرةمسافات

قصيرةالحيواناتمنوالعديد.ومتعرجةعاليةقفزاتكبيرة

لاتست!إلعدو،البراريكلبمثل،الأخرىالأرجل

جحورإلىتهرعفإنهاوعليه.عاليةبسرعةطوللةلمسافات

الأخرىالحيواناتمنمطاردهالايستطيعالأرضفي

داخلالصغيرةالطيوربعضويطيرداخلها.تتبعها
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الحيواناتعمرمدى

آشد

الأسمرالأيل

الببر

)البعام(الشمبانزي

الجاموس

الحصان

الوحشىالحمار

الرماديالدب

الذئب

السنجاب

لحيواناالقائمةهذهفىالأرقام

----الثدييات--

بالسنينعمرأقصى

القط25-2

الفأر

النهرفرس

الفيل4-05

الريصقرد

المنرلطالقط2-03

الكلب2

الماعز2

اليغورنمر

شماكلأا-----

بالسنينعمرأقصى

المفلطحالسمك4القروتة

موسىسمك5الجلكي

الفرخ.54البحرحصان

الكراكى05الحفش

البحركلب5.11الرعاد

الهلبوت11)الباسفيكى(الأسقمريسمك

52الدهبيالسمك

71)إفريقى(الرئويالسمك

تحديدلصعوبةوذلكالأسرفي

أ-17

كا-ا-لحماء-أبو

)الأمريكى(

الحناءأبو

)الأوروبي(

الكنديالإور

المقوببغاء

اسثالمطريق

البلشون

الحديدبومة

الحمام

الزرزور

صرةلعااءلبواا

الغرطرأفعى

النافخةالأفعى

التمساخ

الشمبثعبان

الحرلاء

المجلجلةالحية

المائيةالسلحفاة

البريةالحيواناتأعمار

الطيور

بالسنينعمرأقصى

)الأوروجمما(الشحرورا-2--

وريلدالعصفورا

32

26

24

5،24

35

الأسحمالغراب

ينالالكارد

يرلكناا

رولكندا

الإفريقيالمعام

والبرمائياتالزواحف

بالسنينعمرأقمى

العملاقالسمندر23

المبقعالسمندر6

الماءصل41

الأرقطالضفدع53.1

العجلضفدع9

القاطور.53

الأمريكى()التمساخ58.1

الهيلية321

96

22

52

52

25

56

بالسرطاناتليمسكيستعملهاقويةأسلحةتعدالكركندمخالب

القويةالمسننةالخالبتسحق.الأحرىوالقوابوالفرائسوالسمك

.صغيرةقطعإلىوتمزقهاالفريسة

لتحميأفقيامخالبهاتستحدمكمافأرعلىلتقبضمخالبهاتبرزالبومة

الدخلاء.منعشها

تكونبالإبر.الشبيهةأنيابهابوساطةالمميتأسماتحقنالمجلجلةالحية

حيخماللأمامتدفعولكنها،الحلقسقففيللخلفمتنيةالأنياب

.لتضربفمهاالحيةتفتح

إفريقياجنوبفيالكابجاموستحميالثقيلةالقويةالقرون

بقرونه.مهاجمأسدقتلالقويالحيوانهذاويستطيع
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الطيورمنمهاجموهالايستطيعحيث،الكثيفةالشجيرات

تطرماعادةولكنتتبعها.ال!خرىالحيواناتأوالكبيرة

بالخو.شعورهاعندبسرعةالطورمعظم

خاصةأسلحةالحيواناتأنواعمنالعديدلدى.القتال

وأسنانحادةحوافرلهامثلاوالبغالفالخيولأعدائها،لقتال

والأنواعوالإلكةالموظحيواناتأما.للقتالتستخدمهاقوية

،ا!أغتاافىفقصأبحوافرهاترفسلافإنهاالأيائل،منالأخرى

اصعامشاأحصغراوأصدى.كذأصكأسلحةقرونهاتحستعملبل

ب!إتبقربوساصتهيم!سقدميهماأصالغأحدفىقويمخلب

الأماميةاأرجلهفىمعقوفةمخالبالنملآك!!ولدىالعدو.

أصحشيةاالخنازيرأما.أعدائهتمزيقفىيستخدمهاالقوية

.الحادةأنيابهاعلىالقتالفيفتعتمد،والإفريقيةالأوروبية

بمخالبالأخرىالسنورياتفصيلةوأفرادالأسدويقاتل

كبيرةأنيابالرلاحقردولدى.قويةوفكوكوأسنانحادة

قردةتقت!!وقدهوجما.إذايستعملهاقويةوفكوكوحادة

البوموأ!همقورواأحقباناوتحستعمل.القتالفيالنمرالرباح

أ!.أغتااشىأغويةاالمعقوفةومناقيرهاالقويةمخالبها

-3!ش!*!

لى!يمب

سع!ءىخغ-!غير

!ص-كأ"ى+-حي

!؟!

الرمالليحمرةتحفرللإطلاقابصغارهاتعتنيلاالبحريةالسلحفاة

البحر.إلىوتعود،لرملتعل!ثمبداحل!بيصهاوتصع،الشاطئعلى

البحر.إلىا!كمغاراوتعودالبيصالشمسأشعةوتفقس

الأناكونداأصلاتمثلالكبيرةأضعابينبعفاتلف

فيالقويةالعضليةأجسامهاوالأصلةالعاصرةوالبواء

كمابها،لتعصرهاالقتالفىأعدائهاحولحلقات

تعصرفقدطرائدها.صيدفىنفسهاالطريقةتستخدم

خنقا.فتقتلهلمدةالأيلبحجمحيوانا

أسلحةأيضاالحيواناتمنالعديديستخدم

والنحلالنملمنالعديدمثلبعضها،فلدى.كيميائية

أدواتبوساطةأعدائهافىتحقنهاسمومواشنابير

سمومهاوالعناكبالثعابينبعضيحقنبينما،اطسعيا

الظربانيقذفالخطرأوالخوفوعند.أنيالهابوساطة

تطردذيلهقربغددمنقويةكريهةرائحةذيبسائل

.أعداءه

وصغارهاالحيوانات

منعنايةأيالحيواناتصغارمنالعديدلايحتاج

علىوالعثورالحركةللصغاريمكنبقليلالولادةفبعد.يهأولوا

لبعضالرعايةالأخرىالحيواناتبعضصغاروتحتاج.أ!عام11

حتىوالداهاويحميهايغذيهاحيثوأ،دتهابعدأ!قتأ

!!--شك!ص2-،رر**لأحمى-
?34?!،ير"-ءيركا!زى-ى-لاكأ!*بر،77

آكلةاشيصقرودلمجديحيتبعنايةعغارهاترعىالقرود

أغلبوتقاتل.بعنايةوتدربهاصغارهاعلىشديداعطماانسرطانات

صعارها.لحمايةبشراسةالقرود
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أنواعمنالعديدويستطيعبأنفسها.العنايةتستيم

منذبألفسهاأعنايةاالمحيطاتفيتولداشتىالحيوانات

نج!ارأسحراوقنافذاشحوياتالحيواناتتلكومن.ولادتها

بعضوتقطع.اهتمامأيآباؤهايعيرهالاحيثالبحر،

لتضعالكيلومتراتآلافأسمالموناأسماكمثلالأسماك

البيضتتركذلكبعدولكنها.معينةأنهارفيبيضها

لفعلوكذلك.عنايةأيدونمطتفقسالتيوالصغار

أ!شواطئاالب!هـإلىمرتخرجالتيالبحريةالسالأحف

أسيضاتاركةللبحروتعودتضئليضهاحيثالرملية

زيفعلى.عسايةأيةدونمنهلفقسالتيالصغيرةأعسلاحف!وا

بيضهاىتهـكحيتاحلاحيما،واأ!كمفادعابعضأيضاذلك

معفم:أ،حهـط.عمالةندرذنيبةابىمنمنهيفقعروماالبرك

أصغاهـايحدسأماصىيفئالبيضأنصت!ترأالحشرات

الب!هـحصادواس!.أجيضامنشقسهاعندالغذاءفيها

الذكريحم!!حيثأ!همغاره،يمنحهاالتيبالحمايةمشهور

فقسوبعد.جسمهمنالأسفلاالجابفيجيبفيالبيض

أجحريةاالأعشابافيواحداواحداالأبيخرجهاالصعار

عشاأظهئهراالمنجليةالأسماكاذكرويبنيالغداء.تجدحيث

بحراسةويقومأجميضاأنثاهتفئفيهأمحيدانواالجدورمن

مث!!الجيبياتصغاروتبقى.أجيضافقسلعدأياماحدةالعحش

تممحيثالأءالبضملتصقكيسفيوالأبولسومالكنغر

.االأابوساطةوحماجهاتغدشها

أدرادمي!وحيث،خاصةبصغارهأضحلواالنملويعخى

للصغارالغذاءدج!بوالنحلالمم!!مستعمراتمنمعينون

ال!ضيريعنىولابالصغار.العنايةفىوقتهاجلتمضيكما

علىبتدريبهايقومل!فقط،لصغارهوالثديياتالصيورامن

الصغارتدفئفهيلها.والنافعةالمهمةالو!مائلمنالعديد

بعضأنويبدووالصيد.الطيرانوتعلمهراوتطهعمهم

فقد.الإنسانمنالخوفصغارهيعلمالوحشيةالحيوانات

منه،إنساناقترابحيناهتمامأيالأي!!صغيريبديلا

بسرعةيهربالصغيرفإنحوفأيأمهأبدتإذاولكن

الأشراكمنصغارهاأ!ذئاباإناثتحذروأحيانا.مهمبن

الخوفعلاماتعليهافتظههرالبشر،يضعهاأض!ا

منطقةفيمرةالأولصغارهامعقدومهاح!توالاضطراب

حينالأشراكاالصغارتتحاشىوعليه.أشراكفيها

.منفردةتذهب

الحيواناتمساكن

ل!خر.م!صانمنمتنقلاحياتهالحيواناتمعظمايمضي

منا!مبام!!اناوجدتحيثما،الألممماكامعظموتستريح

الأخرىالحيواناتتتنقلبينما،مساكنأيتبنيلاحيث

لتربيةلهامأوىتبنيولكنهاحياتها،معظمال!خرم!صانمن

الأشجاردلحاءيبطررالأعصاناشص!!مريمالأد!حمالغرابعش

وأأجحريةاالأعشابأوالصول!أوالأدقاراشعرأوأ!الصحااأو

.!الأرااوضرأئترلحتاا

ححميكبروعندما،حاليةلحريةصد!ةالناسكالسرطانبيت

ححما.أحجرصدفةإلىيشقل،الحيوالى

المائيةالنباتاتبينأعشاشاالأسماكبعضتبنيصغارححا.

مكانمنعامةبصفةالطيورمعظموتتسق!!لصغارها.

لتبيضالربيعفصلفيأعشاشاتبنىعادةول!صهالاخر،

طوالفيهاتقيممساكنتبنىأخرىحيواناتوهناكفيها.

المساكن.عنكثيراتبعدلاالحيواناتوتلكعمرها،

مساكنالحيواناتمنال!صيرأصدى.الدائمةالمساكن

شبكةفىالأوروبىالغريريعيشحيث،طويللوقتتدوم

بينما،الستتسمىالأرضتحتالأنفاق()1الأوجارمن

الأشجارجذوعداخلوالسنجابوالراقونالبومةتعيعق

!هـ

!

في

!!
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منبيوتاالقندسويبنى.الميتةالأشجارداخلأوالجوفاء

والمجاريوالأنهارالغدرانضفافعلىوالأغصانالطين

حيثالمسكنأسفلمنبذكاءمدخلهويجعل،المائية

الكثيرمنللحمايةوذلكالماء،عبرإلاإليهالوصوللايمكن

الأسدوتحخذعرائنالكهوفمنالدببةوتتخذ.أعدائهمن

الكثيفة.الأدغالمثلخفىمكانفىعرينه

غرفذاتمستعمراتفيمساكنالحشراتتبني

)أنفاقا(أوجاراالنمليحفرحيث،متشابكةوممرات

وتقود.التربةمنمرتفعةتلالفيأوالأرضفىمتشابكة

غرفوإلىصغارها،فيهاتربيغرفإلىالأنفاقتلك

الباردالجوفيتستخدمخاصةوغرفمستودعاتتستعمل

وتحتوي.الشمعمنخلاياهالنحليبنيبينماالماطر،الجوأو

منهاشتىلأغراضتستخدمكثيرةغرفعلىالنحلخلايا

عديدةأعشاشاالزنابيروتبنيالصغار.لتربيةحاضنات

الزنبور.ان!:بنفسها.تصنعهاأوراقمنالخلايا

،الحيواناتمعظمتعيش)الإقليمية(.السكنىا!لدى

تمثلمعينةحدودضمن،مساكنتبنيلاالتيتلكحتى

حدودضمنلايعيشفالحيوان.حيوانلكلالس!ضيالمدى

منالأخرىالحيواناتمنهايودولكنهفقط،مقاطعته

فيطويلةلمسافاتالحيواناتبعضتهاجر.نوعهنفس

منهاكليقيمحلتحيثماولكنها،العاممنمعينةأوقات

حاجزسورشكلفييكونقد،معينسكنيمدىضمن

الأخرىالسحاليمنهاوتود،السحاليبعضفيهتعيمش

الحناءأبيطائرزوجويطرد.المنطقةتلكمنتقتربالتي

منالأخرىالحناءأبيطيورماشجرةفىيعشع!الذي

تسبحالببغاءالسمكةوترى.الشجرةتلكمنالاقتراب

الدخولمنخوفاالمرجانيةالشعابمنمعينةمنطقةضمن

يبتعدولا.أخرىببغاءلسمكةالسكئيالمدىضمن

كيلومترنصفمنأكثرتبعدلمسافةالقبقابثلجيالأرنب

يجريالأرنبفإنما،ثعلبطاردهفإذا.ميلادهمكانمن

يعبرأندونآخراتجاهايتجهثم،منطقتهحدودحتى

مدىالأخرىالحيواناتبعضولدى.منطقتهحدود

منطقةضمنعادةالجبلأسديصطادحيثكبيرسكني

مسكنه.مناتجاهكلفىكيلومترا42لحواليتمتد

تحملبحلقةماحيواناالحيوانعلماءيعلمماوكثيرا

العلماءوجدالطريقةوبهذه.الحيوانذلكيميزرمزاأورقما

تفضلأومعينةحدودضمنيعيشالحيواناتمنكثيراأن

الغرطرثعابينأحدوجدولقد.للسكنىمعينةأماكن

طولهيبلغتلسفحعلىعديدةمراتالشماليةبأمريكا

إذاالخفافيشوتتنقلأمتار.9وعرضهمترا03حوألي

مسكنهافىللعيشتعودولكنهالاخر،كهفمنأزعجت

فقط.قليلةلمراتالتنقلبعدالأصلي

معاتعيشالتىالحيوانات

علىتحتويمجاميعفىالحيواناتمنالكثيريعيش

كليستفيدحيث،أخرىنواعمبنأونفسهالنوعأفراد

المجموعة.فيالمشاركينالأفراد

أوالطيورتهاجرقد.والأسرابوالقطعانالأفواج

معاالثديياتأنواعبعضيعيشبينما،أفوأجفيمعاتعش!

والسردينالرنجةأسماكمثلالأسماكوتسبح.قطعانفي

منالقليلويكون.الأفرادآلافمنتت!صنأسرابفىمعا

الحيوانالطيورتحذر،المقابلوفي،معينة-حيواناتمنالحشريةبالطفيلياتالبقرطيرتحغذىفمثلا،المتشاركينالجانبينتفيدالمجواناتبينالمضاركة

بعيدا.بالطيرانالخطردلوعند
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فيتعيشالراريكلاب

جحورمنمعولةمدد

بعصعنبعفهحهايبعد

وتبقي.يارداتبضع

حولالحشائمقالحيوانات

منلتت!كنقصيرةالححور

لعضىويقومأعدائها.رؤية

لدورالمجتمعاتهدهأفراد

عندتحذيراوتعطيالحراس

عندئذالحطر،اقترا!

إلىالكلابجميعتسرع

حتىبهاوتبقىجحورها،

العدو.يعادر

الأفرادوتظلقادةالحيواناتمجاميعمعظمفيالأفراد

عنللدفاعأماكنهمعلىالقادةويبقى.تابعةالأخرى

عنها.للدفاعالاستعدادأوالمجموعة

نقر.نظامالأخرىالطيورانواعوبعفرالدجاجولدى

شعهشموعلىأطمحاففةأغصيعاأفرادمنفردك!!ويكافح

:اخشرابأمحذاءاسأوأ!يةمالنظاهذاويتميزالنقر.نظام

أطرية!اتفسحولكنها،أخرىأفراداتنقرالتيللأصراد

ينقرها.الذيللدجاج

ونح!!النملمثلالحشراتبعضتعيم!.المستعمرات

حيثمستعمراتفي(الأرضة)1الأبيضوالنملالعسل

الغذاءالشغالاتتجمعبينماالبيضكلالملكاتتفج

جنودالأبيفروالنملالنم!بنيوجدكما.للمستعمرة

ويحمونها.المستعمرةعنيدافعونقويةفكوكذوو

حتىببعضبعضهمتلاصقاالحيواناتبعضيعيش

مجموعةمثلاالبرتغاليةالبارجطواحد.حيوانثأنهيبدو

منفردولكلالبحر.فىفيةالصاأالحيواناتمنالعديدمن

الأفرادبعضيصطهادحيث،يؤديهمحيندورالمجموعةأفراد

أخرىأفرادتقومحصما،أخرىأفرادبهضمهوتقومالطعام

الصغار.وإنتاجبالتكاثر

الختلفةالحيواناتتساعد.الحيواناتبينالمشاركات

مثلافهناك.شريكينيكوناأنلدرجةبعضابعضهاأحيانا

يصئالحجمصغيرسمكوهوالطعمبالسمكيعرفما

المرجانيةالشعابفوقالجاثيةالبحريةالنعمانشقائققرب

حجماالأكبرالسمكيحاولفحينما.الهادئالمحيطفى

لشقائقسهلةفريسةيصبح،الطعمالسمكاصطياد

للسمكالنعمانشقائقابتلاعوعند.البحريةالنعمان

أجزاءلعضبقضمالطعمالسمكيقومحجما،الأكبر

حجما.الأكبرالسمك

الحزينمالكفصيلةمنالبيضاءالطيوربعضلعيم!

فيالأفيالواوالأبقارالظباءمنأصقربباالبقربطيرالمعروفة

الأعشاببينالكبيرةالحيواناتحركةتثيرحيثإفريقيا

طيرعلىيسهلوعندها،الأعشاباعلىالجاثمةالحشرات

البقرطيريجلسماوعادة.الحشراتتلكاصصيادأحقرا

الخطربدنوالطيرأحسوإذا،ال!جيرةالحيواناتظهرعلى

الحيواناتيحذروهذاالحيواناتظهورعلىمنيطيرفإنه

الخو.منأيضا

المهاجرةالحيوانات

فيوذلكمعينةأوقاتفيالحيواناتمنالعديديهاجر

لإيجادأوالباردالجومنهربايهاجرفبعضها.مجاميع

عبرالآخربعضهايهاجربينماالوفير،للعذاءمصدر

خاصةلأماكنأومفضلةغذاءلأماكنلعيدةمسافات

فيدائريةبرحلاتالحيواناتبعضتقومكمال!صاثر.

تسمىكبيرةمجموعاتفيالسنةمنمنتظمةأوقات

والإلكةوالأيلالكاريبوحيواناتتهاجر.الحيواناتهجرة

عامكلمنالشتاءفصلدحولقبيلالباردةمواطنهامن

ذاتالشتاءأشهرخلالالغذاءتجدحيثأدفأ،مناطقإفى

الأخرىوالحيواناتوتتئالذئابوالجليد.القارسالبرد

أماكنإلىهجرتهافيالحيواناتتلكالأيائ!!تصطادالتي

الشتوية.غذائها

المحيطاتحيواناتتشمل.المحيطاتحيوانات

فصلخلالتهاجرالتي،الحيشانمنعديدةأنواعاالمهاجرة

الشتاءفصلفيوتعود،للتغذيةالباردةالمياهإلىالصيف

والسالمونالأنقليسأسماكوتشتهرللتوالد.الدافئةالمياهإلى

أسماكتسبحأطتوالد.بهاتقومالتيالطويلةبهجراتها

وشرقأوروباوجداولأنهارفيتعيعقالتيالأنقليس

بحرحتىالأطلسيالمحيطفيمعينةأوقاتفيأمري!صا
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والصيفالربيعيمفه!ىالديالأبيضاللقلقطائر.متكررةدائريةهجرات

كليطيرحيث،مت!صرةدائريةبهجراتيقومأوروباقارةشماليفي

قارةفيالشتاءفصلليقضىالحريطهةعلىالمبينةالمساراتأحدعبرخريف

قبل.سسلكهالذيالمسارنفسعبرأوروباإلىيعودثمإكليقيا

ل!لسيا

المحيطفييعيشالديالسالمونسمكيقوم.فرديةدائريةهجرات

منالبحرإلىالصغيريسئالسالمودإذ،فرديةدائريةبهجراتالهادئ

نموهاكتماللعدفيهاولدالتيالأنهارلفسإلىويعودولدالتيالألهار

.ويموتالبيضويضعيتزاوجحيث

هناكالكثيفةالبحريةالحشائشبينبيضهالتضعسرجاسو

الأماكننفسإلىراجعةالأنقليسصغاروتسبح،وتموت

أوروبا(.وشرقيأوروباوجداول)أنهارآباؤهامنهاأتىالتى

مياهفيالسالمونأسماكمعظمتعي!تماماالعكسوعلى

تهاجرالتوالدوقتيأتيوحينما،عديدةلسنينالمحيطات

الضحلةوالجداولالأنهارأعاليإلىالكيلومتراتآلاف

كما.وتموتهناكبيضهالتضعفيهاولدتالتىالداخلية

أعاليإلىالأنهارتلكعبرالصغيرةالسالمونأسماكتسبجع

دواليك.وهكذاوالمحيطاتالبحار

موسميةهجراتالطورمنالعديديهاجرالطيور.

الكرةنصففيتعيم!التيالمهاجرةفالطيور.طويلة

الشتاءفصلقبيلعامكلجنوبابهخرتهاتقومالشمالي

مسافاتيطيرماومنها.الربيعفصلفىشمالآوتعود

حيثإلىفقطيذهبوالذيالحناءأبيطائرمثلقصيرة

اللقلقطيورولكن.والديداناللبيةالثمارمنغذاؤه!وافر

حيثأطولمسافاتتهاجرأوروباشمالىفيتعيشالتي

أمامصر.فيالنيلنهرمستنقعاتبينالشتاءفصلتمضى

الخطافطائرفهوالطور،بينالطويلةالمسافاتهجرةبطل

الجزرفيتعشيشهاأماكنأسرابهتغادرحيث،القطبي

شونهايةحواليالشمالىالمتجمدالمحيطفىالشمالية

القارةشواطئإلىجنوبامهاجرةعامكلمنأغسطس!

التىالأسماكتكثرحيثأنتاركتيكاالجنوبيةالمتجمدة

يونيومنتصفوفى.الوقتذلكفيالطيورتلكبهاتتغذى

الأسماكوتكثر،الشمالىالمتجمدالمحيطمنالثلوجتذوب

إلىالقطبىالخطافطيورتعودوعندها،أخرىمرةهناك

تلكوتستغرق.الشماليالقطبفيتعشيشهاأماكن

محيطمسافةيقاربماأيكم004.35حواليالرحلة

كلها.الأرضيةالكرة

أمريكافىتعيشالتيالملكةالفراشةتهاجر.الحشرات

جنوبيحتىالقارةشمالمنخريفكلالشمالية

العودةرحلةوتبدأ،الوسطىوأمريكاالمتحدةالولايات

المسنةالفراشاتمعظميموتوقد.القادمالربيعفىشمالأ

تكملالشابةالفراشماتولكن،الشمالإلىالطريقفى

الأبيضالبحرالملونةالسيدةفراشاتوتعبرشمالأ.الرحلة

للتوالد،الشتاءفصلخلالإفريقياإلىأوروبامنالمتوسط

البحرعبرإفريقياقارةفىولدتالتىالفراشاتوتقفل

بيضهالتضعأخرىمرةأوروباإلىعائدةالمتوسطالأبيض

الأمريكيةالملونةالسيدةفراشاتأما.دواليكوهكذاهناك

الهادئالمحيطوعبركاليفورنياولايةبينلمشوياتتنقلفهى

.أخرىمرةكاليفورنياوإلىهاوايجزرإلى

معالحيواناتبعضهاجرلقد.الخاصةالهجرات

الأرانبالأوروبيونأحضرحيث،المحيطاتعبرالبشر
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عام001منأكثرقبلأسترالياقارةإلىأوروبامنمعهم

أستراليا.قارةمعظمعبرالأرانبتلكصغارالانويعيش

منأحضرقدالإنجليزيالدوريالعصفورفإن،وبالمثل

القرنمنتصفحوالىفىالمتحدةالولاياتإلىإنجلترا

.الميلاديالتالعئكلشر

والمناخالحيوانات

الطقسمنكثيرةمخاطرالبريةالحيواناتمعفمأتواجه

التيالجويةوالتقلباتالعواصفتجتازماوعادة.السيئ

أخطارمنيواجههاماأعظمولكن.بسلامطويلالاتدوم

القحطأووالجفافوالحرارةالبردعنينبج،بالطقستتعلق

تدمرماأبا:غاطويلا.تدومواكتىالامطار(انقطاع)فترات

الحيوالات.شربومياهأخذاءامصادرالجويةالحالاتتلك

طويلااسي!ثىاا،يستميرالحيواناتمنكثيرافإنكذلك

فىأضغيراتاوأممن.الحتمديدةالحرارةأوالبردظروفتحت

فىتعيشالتىالحيواناتعلىكثيراتؤثرلاالحرارة

فىأصسببوا.البريةالحيواناتعلىتأثيرهامثلالمحيطات

السرعةبنفسلاتتمالحرارةفىالتغيراتأنإلىيعودذلك

فإنوعليه.اليابسةصىمثلهاالمياهفيالمدىبنفسأو

لدىمماأطولوقتلديهاالمهاجرةالمائيةالحيوانات

.للهجرةالبريةالحيوانات

الحيولاتمنأممثيرايدط.الحيواناتعلىالبردتأثير

تنامحيثالسباتأسةحافىالباردةالمناطقفىتعيشالتي

حلولوحتىاصشتاءافصلطوالكهففىأوجحرفى

الطويل،السباتفترةطواليأكللامنهاوالكثير.الربيع

فىتغذيتهاخلالدهنشكلعلىالغذاءتخزنولكنها

.السباتخلالالخزونالدهنأجسادهاوقسشغلالصي!

الخفافيم!السباتفىتدخلالتيالحيواناتوتشمل

الحافرةالحيواناتومعظمالامريكىوال!بانوالضفادع

النحلمثلالحشراتمنوكثير.البراري!صلابمتل

.الباردةالفصولخلالأيضاتنامالفراشاتوبعض

الحارةالمناطقفىلعيشالتيالحيواناتبعضوتتحاشسى

فىتدخلحيثجدأ،مشابهةبطريقةالشديدةالحرارة

وبعضالرئويةالأسماكذلكفىبماالميفىالسبات

القواقع.

طوالالثلجيةبيوتهافىالقطبينحيواناتبعضتبقى

التىالصغيرةالحيواناتبعضتكونماوغالجا،العام

العاليةالجبليةالمناطقفىأوالشماليالقطبفيتعيش

اللاموسحيواناتذلكفىبماالشتاء،ثلوجتحتنشطة

مناطقهفيالألبيالثلوجحجلويبقى.القطيةوالفئران

الطيورتهاجربينماالشتاءفترةطوالالشماليةالقطبية

يعودذلكفيوالسببجنوبا.الأخرىالشماليةالقطبية

أومحث.،!غ

،اسض-ضش!ا!صلمو!ا

ج!2ألم)أ!!أ!لم!ح!!لمحير!ن!

-!ئ!!-!!:د

ظرود!أقصىمقاومةعليهاالتىالحواناتيساعدالمناخمعالتيهف

علىتساعدهالصخمةالصحراويالثعلبفآدانالمرد.أوالحرارة

القصيرةالقطبىالثعلبآدادتساعدليمما،جسمهمنالحرارةفقداد

فقدانها.وعدمحسمهبحرارةالاحتفاطعلى

يدرحيثالتتاءفصلطوالتامالتويالسباتفيتدخلالتىالحيوانات

!قدوعليهالعليا()الصورةالحورأكلةمنالسمحاليالحردسمىلقد.الطعام

رحتىالشتاء!صلطوالليامالألتمحارورقسرتير!راشدىححمه!صر

فصللتمضىالمميالسباتلىتدحلالتىالحيوالاتأماإولت!.ا!د!ء

الإمريقيةالرئويةدالسمكة،ورط!،ردا-م!ا!اهـدىالحارا!يصا

حلديةشر!ةداحلالحال!اخويلاا!ي!ا!صلتمصىاسسملى(اا!ررة)1

.ا!!لامحاضة

المستنقعقاع

!س!هيهي!فتحهطإلفو

صحمرة

مطوى.يل

الرأسق

الشرنقة

أقدامهيكسوريشاالألبيالثلوجحجللدىأنإلى

فوقبسهولةالتنقلمنيمكنهمماالبرد،منويحميها

منولاالجليد،منالطائرذلكيبالىلاولذلكالجليد

فييغطسماوكثيرا،القارسالشماليةالقطبيةالمياهبرد

القطبفيأما.هناكاللي!ليمضيالجليديةالشواطئ

البردفيالتجمدالإمبراطورالبويقفيتحاشىالجنوبي
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،المجمدةللرياحمقابلوظهره،الثلجعلىبوقوفهالقارس

ويحضنالشتاءفصلفيحتىالطائرذلكيبيضكما

تحتوبيضهقدميهيخفيحيث،قدميهأصابعبينبيضه

الصغارتفقسوهناك،جسمهأسفلفىالناعمريشه

نموها.خلالدافئةوتبقى

شمالأقاصىفيالقطيوالدبالمسكثورويبقى

الكاريبويهاجربينماالشتاء،فصلخلالالشماليالقطب

ثورلدىالسميكالفروإلىذلكفيالسببويعودجنوئا.

شدةيتحملانيجعلهماوالذي،القطبيوالدبالمسك

للثعلبيمكنوكذلك.الشمالىالقطبشتاءفيالبرد

الشمالىالقطبشتاءبردتحملالبريوالأرنبا!ي

وذيولآذانمنكثيراأقصروذيليهماأذنيهمالأنوذلك

وعندماالأدفأ.المناطقفىتعيشالتيوالأرانبالثعالب

اذانهافإنالبرد،لتتقىالقطبيةالحيواناتتلكتتكور

الجسم.حرارةفقدانمنتمنعهاالقصيرةوذيولها

قصرفإنرأيناكما.الحيواناتعلىالحرارةتأثير

البرد،تحملمنالحيواناتبعضمكنقدوالذيولالآذان

تحملمنأخرىحيواناتالأعضاءتلكطولمكنكما

والأرانبوالفئرانالثعالبالحيواناتتلكومن.الحرارة

والتيالجافةواسمهولالصحاريفىتعيشالتيالأمريكية

.الشديدةالحرارةتحملمنمكنتهاطويلةوذيولاذانلديها

الحيوأناتتلكتبقىالنهارخلالالحرأرةاشتدادقمةففى

منيمكنهامماأبردالهواءحيث،الأرضتحتجحورهافي

وذيولهاآذانهاعبرأجسامهامنجزئياالحرارةفقدان

..الطويلة

مايهددغالئا.الحيواناتعلىالقحطأوالجفافتأثير

.الحارةالمناطقفيتعيم!التىالحيواناتالقحطأوالجفاف

الشربمياهمصادروتجفالغذاءينضبذلكوخلال

تلكيقاومبعضهاولكنالحيواناتمنكثيرويموت

وسحالىالصحراويةالحشراتبعضوتحصل.الظروف

.المياهيخزنالذيالصبارنباتبأكلهاالمياهعلىمعينة

منالجافةالمناطقفيتعيشالتىالكنغرجرذانتحصلكما

بها.تتغذىالتيالحبوبمنالمياهعلىالشماليةأمريكا

حياتها،طوالالماءتشربلاالجرذانتلكفإنالحقيقةوفى

لمدةماءدونالصحراويةالحياتمنكثيريعيشكما

طويلة.

وقويةنشطةوتكونماءدونعديدةلأيامالإبلتظل

القليلتفرزأنهاذلكفيوالسببالصحراء.حرارةرغم

الارتفاعرغمجسمهاداخلالماءوتبقيالعرقمنجدا

صورةفيالغذاءتخزنكما،الحرارةدرجةفىالشديد

لأنهاطعامدونونشطةقويةتظلوبذلكالسنامفيدهن

.السنامفىالخزونالدهنمنالطاقةعلىتحصل

الحيواناتاجسام

خاصةجسديةمميزاتالحيوانمننوعكليملك

متطلباتحسبالمعيشةمنوتمكنه،حياتهطريقةمعتتواءم

للحركةجسمهأجزاءبعضيستخدمفالحيوان.بيئته

وبعضهاللتكاثروبعضهاللتنفسوبعضهاللتغذيةوبعضها

حسبللتكيفنتيجةهذاوكل.بيئتهلمؤثراتللاستجابة

التكيف.انظر:.الحياةمتطلبات

الحيواناتتتحرككيف

حياتها،خلالالوقتبعضالحيواناتكلتتحرك

فكثيرلاخر.حيوانمنكثيراتتباينالحركةوسائلولكن

فهىوعليه،سائلوسطفيتعيع!الدقيقةالحيواناتمن

تسمىأجسادهافيلثمعريةنتوءاتبوساطةتتحرك

ضربوهي،المستورقهالحيواناتتلكبينومن.الأهداب

الرطبةالتربةفيأوالماءفييعيشالمسطحةالديدانمن

فيتوجدأهداببوساطةالانزلاقطريقعنوتتحرك

المرجانحيواناتوتسبحجسمها.منالأسفلالسطح

بوساطةالبحارمياهفيبحريةالنموالمكتملةوالإسفنج

جسمبأيأوبالصخورتلتصقماسرعانولكنها،الأهداب

الحيواناتفإنوعليهحياتها.طوالهكذاوتعيشصلب
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بوساطةالحركةيمكنهاالتىهيفقطالدقيقةالأجسامذات

القواتجعأما.الأهدابمث!!أجسامهاعلىشسعريةنتوءات

مادةتنتجحيثبنفسها،تصنعهامساراتعلىتتحركفهي

القدمتلكحوافوتنزلهتالمسطحقدمهاأسفلمنلزجة

إلىالقوقعتد!عمتموجةبحركةاللزجةالمادةتلكعبر

الغلافاسفلالطريقةبنفسالقواقعبعضوتتحرك.الأماما

.الأخرىالمائيةوا!سسطحاتللبركالسطحي

أصبحراونجومالبحرقنافذتتحرك.والأرجلالأقدام

:هيأنبوبيهأقدامعلىالجلدشوكياتمنأقاربهاوبعض

!كنهايةوفى،الحيوانجسممنتندفعمرنةدقيقةأنابيب

الأحسامباأصلاأخصاثيستخدمدقيقماصقرصيوجدمنها

جذبأودفرصالحيواديتم!شالطريقةوبهذه،الصلبة

أضفذامايستحدءأصاوعا.الأنبوبيةأقدامهبتحريكنفعسه

تبرزحيثكةالحرعلىلتساعدهالمتحركةالصلبةأشواكه

قاععنالصدفةترفعوبذلكالركائز،مثلصدفتهمن

الأساسيةاالحركةاما.القاععبرالانجرافمنوتمنعهاالمحيط

الأنبوبية.الأقدامبهافتقومللحيوان

حيثلأجسامهاكبيرادعماللحيواناتالماءيهيئ

انبرية.أطحيواناتأ!سمبةباالميزةتلكوتنعدمفوقهتطفو

الماءفىتعي!قالتى)الحيواناتالبرمائياتأننرىوبذلك

فىيسروبسهوأ!ةتتحركواسممندراتالضفادعمثلوالبر(

أقدامهاعلىأ!قوفأحتىلاتستطهيعالبرفيول!ضهاالماء،

أرجلئهاأضفاداتستخدم.الأرضاعلىترقدف!وعليه

السمندراتأما.مفاجئةمتتاليةقفزاتفيللحركةالخلفية

جانبيعلىالممتدةالقصيرةأرجلهاعلىتزحففهي

القصيرةالأرجللتستطئاأجسامهاوتثنىأجسامها

التما!مئأما.!ةالحرمنلتتمكنالارضعلىالارت!صاز

منتمتدقويةأرجلفذواتالثديياتومعظموالطيور

الأرجلتستحدموبذلكأجسامهامنالأسفلالجانب

وعموما.الأرضعلىللحركةوأدواتللأجسامدعامات

الأرجلذواتالحيواناتهيالبريةالحيواناتأسرعفإن

الحيواناتتلكوتشملأجسامها.لأحجامبالنسبةالأطول

أ!حش.اوحميرالريةوطيوروالنعاموالخيولوالأيائلالظباء

8!ص!ا0تفوقبسرعةالعدوالحيواناتتلكبعضويستطيع

منوهو-الصيادللتشيتايمحن،ولكن،الساعةفى

لفصيلةوينتميالطويلةالأرجلذاتالكبيرةالحيوانات

العدو.فيالحيواناتكليسبقأن-السنوريات

توازنأجلمنالعستأرجلهاالحشراتوتستخدم

بينماأرج!طثلاثمنطقمعلىتقف!ماعادةفهيممتاز.

حركتها.فيآخرمو!إلىالأخرىالثلاثالأرجلاتحرك

الخالبمنزوخالحشراتأرجلمنرجلك!طمؤخرةوفي

الحشراتوبعضالذبابيمكنلزجخفأيضاوأحيانا

(لبقرةا)مشقوقفرحالفقمة()ازعنفة

!-ح!حؤ!--عس!---ع"+---

تكر!--سيتن------ءص

"-!--خمرك!ءت---ح!5-سء--

النعامةستجعلم6.4إلىتصلالتيوالحطوةالطويلةالقويةالأرجل

الساعة.فيكم46إلىالمعامةسرعةتصلقدر.ابريةالحيواساتعأس

منالمنازللحمقوفعلىبالمقلوبالسيرمنالأخرى

.أصداخ!با

المكتملةالحشراتلمعظميم!ش.والزعانفالاجنحة

منزوجينأوزوجالديهالأنوذأك،المشيرأ!يراناأسموا

والخفافيمشالطيورولدى.الستةارجلهاإلىإضافةالأجنحة

هيوالخفافيش.الأماميةالأرجلم!!انالأجنحةمنزوج

أجنحة.لديهاالتيالوحيدةالثدليات

وإلىأعلىإلىذيولهابدفعأسدلافينواالحيتانتتحرك

أماالماء.عبرالأمامإلىالانسيابيةأجسامهايدفعمماأسفل

للتوازنأساساتستخدمزعانففهىالأماميةأرجلها

الذيليةزعانفهابتحريكالأسماكمعظموتسبح.والدوران

الزعانفأما.خفيفةحركةآخرإلىجانبمنالقوية

ذيليسمووقدى.السباحةفىاللأسماكمعظميساعدادوالزعانفالذيل

الحسم.منأطوللي!كحبح)أعلاه(الحبيسمكذكر
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أناأ!

ممحدةلاد؟لمماو

الوزغةأإ

مخلب

الأميسابع!ثناف!الكسدلان

الخفأحاديةقدم

)المفيل(

ممكفف!زوم

أالضفدعأ

برثق--

لأسيى(ا1

الصقرلعثةتسمحصغيرةخلفيةوأخرىطويلةرقيقةأماميةأجنحة

الطغان.كالطائربالرفرفةالطيرادالسريعة

)أعلى(،الأرضعلىالقفزلطلالضفدعتجعلالقويةالحلفيةالأرجل

الماء.فىماهراوسباحا

الورنكأسماكولدى.للتوازنأساسافتستعملالأخرى

تلكفتبدو،الأجنحةتشبهعريضةجانبيةزعانفوالشفنين

الماء.عبرتطيركأنهاالأسماك

خاصةطرقالبحريةالحيواناتمنالقليلولدى

لأسفلالذيليةزعانفهالبحروجرادالكركنديثفى.للسباحة

عنللخلفوالصبيدالحباريند!كما،للخلفليندفع

داخلالماءتسحبحيث،النفاثالد!مننوعطريق

أماميةضيقةفتحةعبرللخارجوتدفعهكبيرجسميتجويف

المروحىالمحارحيوانويندفع.أطخلفالحيوانيدفعمما

صدفتهشقيبينالماءيسحبحيث،مشابهةبطريقةللأمام

مفصملةقربصغيرةفتحاتعبرللخارجويدفعه،المفصلية

الصدفة.

الحيواناتتتغذىكيف

الحيوأنمنضربولكليعيعش،لكييأكلحيوانكل

منطعامهعلىبهايحصلالتيالخاصةالجسديةتراكيبه

.الطعامبهضمتقومأعضاءالحيواناتولمعظم،بيئته

هذهتستخدم.الطعامترشيحطريقعنالتغذية

الواحدةالخليةذاتالحيواناتمنالمائيةالحيواناتالطريقة

فمه،حارحالماءبدفعوذلكالماء،منالغذاءيصفىالصحيحالحوت

البالين.تسمىرقيقةصفائحخلال

وهوحجماالحيواناتأضخمإلىالبراميسيومكحيوان

بتصفيةطعامهاعلىتحصلحيث،الأزرقالعنبرحوت

منخاصانوعاالبراميسيومويستخدم.المياهمنالعوالق

الدهليزعبرالبكتيرياعلىألمحتويالماءلدفعالأهداب

يقومحيثفمه،فتحةنحوجسمهاسفلفيالأجوف

المحاريستخدمكماوالتهامها.الماءمنالبكتيريابترشيح

الماء.منالمجهريةالحيواناتعلىللحصولالاهدابأيضا

المحار،صدفةداخلالدقيقةالحيواناتالمائيةالتياراتتدفع

المحارأهدابتدفعوعندها.الخاطمنبطقةتلتصقحيث

حيثالمحار،فمنحوالمجهريةبالحيواناتالمحملالخطط

بالغذاءالمحملالخاطبدفعتقومرخوةإصبعيةأعضاءتوجد

كمياتالأسنانعديمالبالينحوتيبتلعالمحار.فمداخل

الحيوانيةالعوالقمنغذأءدهعلىالمحتويالماءمنكبيرة

المعروفةالقرنيةبالصفائحتلتصقحيث،فمهداخلوالنباتية

.الحوتفمسقفمنصفوففيتتدلىوالتيبمالبمالين

صفائحبعصرالضخمسمانهيقومفمهالحوتيغلقوعندما

ويهرسالخارجإلىالماءيدفعمماببعضبعضهاالبالين

.الحوتيبلعهاعجينةفيالعوالق

يستخدم.والأسنانالفكوكطريقعنالتغذية

علىللقبضوالأسنانالفكوكالحيواناتمنالعديد

يستخدمانماعادةمثلاوالقطفالأسد،ومضغهالطعام

طرائدهما،علىالقبضفيالقويةوأسنانهمافكوكهما

صغيرةقطعاطعامهماتقطيعفىأيضاويستخدمانها
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أسنانهاوالخيولالأبقاروتستخدم.ابتلاعهاقبليمضغانها

للأ!شانالطورمناقيروتفتقر.الأعشابتقطيعفى

ويستخدموهرسها.الحبوبلالتقاطدقيقةتكونولكنها

الحناءوأبيالذبابصائدمثل-الطيورمنالكثير

وتمزق.الحشراتصيدفيمناقيره-والصعوةوالسنونو

المعقوفة.بمناقيرهاالوائدوالبومةوالصقرالنسرطيور

ما-والصبيدكالأخطبوط-المائيةالحيواناتبينومن

التهامفيتستخدمهابالمناقيرشعبيهةفكوكايمتلك

قرونبوساطةتصطادهاالتيوالسرطاناتالأسعماك

الحشراتوتستخدم.بالممصاتالمليئةالاستشعار

فكوكها(الأرجلعديدة)حيواناتالألفيةوالديدان

لهاليسوالعناكب.الطعامومضغمسكشىوأسنانها

فيالسممخالبمنزوجامنهاكللدىولكن،فكوك

وطرائدهالذبابيشلسمابهيحقنالفممقدمة

أنسجةتحولهاضمةعصائرعليهايرشثم،الأخرى

.العنكبوتبهيتغذىسائلإلىالطرائد

تقومأعضاءالحيواناتمعظملدى.الهضمأعضاء

معدةفيالطعاميخزنوقد،.تأكلهالذيالطعامبهضم

يتمحيثالأمعاءإلىيرثمومنأبتلاعه،بعدلفترةالحيوان

عبرالخارجإلىالمهضومةغيرالفضلاتتمربينماهضمه

الطورمثل-الحيواناتبعضوتقوم.السفلىالحيوانأمعاء

حوصلةفيالطعامبتخزين-والحشرأتالأرضوديدأن

وبعضوالكركندوالتماسيحالطيوروفي.المعدةمنبدلأ

الحوصلةمنالطعاميمرالحوصلةذاتالأخرىالحيوانات

الأمعاءإلىمرورهقبلجيدايطحنحيثالقانصةإلى

يهضم.حيث

بيضلابتلاعفكيهامفاصلفكوتستطعكاملا.الغذاءتبتل!الحيات

نفسها.الحيةرأسساكبرحيواناتأو

التيالأخرىالحيواناتومعظموالأغنامالأبقارولدى

يقوممختلفةأجزاءأربعةمنمكونةمعدةالمجتراتتسمى

.المجتراتانظر:.الطعامهضمفيالمهمبدورهمنهاكل

الديدانمثلالطفيلياتكبعض-الحيواناتمنوهناك

تعيشحيث،هضميجهازلديهليسما-الشريطة

أخرىلحيواناتالدقيقةالأمعاءفيالشريطيةالديدان

هنالك.الموجودالمهضومالغذاءوتمتص

الحيواناتتتنفسكيف

ودائممستمرإمدادإلىحيوانكليحتاج

معظمولدى.لحياتهاللازمةالطاقةلإنتاجبالأكسجين

بأخذتقومأجسامهافيخاصةتراكيبالحيوانات

المائيةالحيواناتوتحصل.الحيوانبيئةمنالأكمسجين

الحيواناتعليهتحصلبينماالماء،منالأكسجينعلى

يستحدمالبحرنجم

فىالأسوبيةأقدامه

م!قوقععلىالقبض

معدتهيدفعتم،صدفته

ةال!د!داخلإلى

القوقع.جسمليمتص
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ب!دائيههرفقاعاتاصةلوساالاءتحتتححصرالمائىالعنكبوت

شعيراتحوا!الهواءمنصسيرةشقاعاتتوحد.لحسحهملت!قة

اطهواء.إضاشيامصدراتوفرالعصك!وتحس!ا

الهوائيةالقصحاتش!ء

حا،!مملحسماكقواءي!ص-ات!ذ.حسمخارحالمشةالفتحات

ش!!ةرعهتهت!وص،أ!وائيةاالأ!جاس!اكأويتد!قا!تحاتاتلك

.الحشرةحسم2أحرالكلالهوائيةأصقصماتا

الحيالتميمأدسحةتمتصر.الأسماكلمعظمالتنمسأعصاءالحياشيم

شتحاتحا!ا!زتدفحهالاءاحسم!صةشباالماء.منالا!صممح!تانرقيقة

الحياشيم.

؟!بميي

!ا3!سس

الحلياالحيوالاتدمتمدالرئات

المحملا!واءايمر.الحيوي،لأكسحش

إلىالهوائيةالقصةحلال،لأكسحير

الأكسح!!ئمصوهاكالرئتير،

الدملوساطة

الهوائيةالقصبة!-

عداما-الحيواناتكلوتستخدمالهواء.منالبرية

بأخذوذلكالتنفسمننوعا-منهاقليلةأنواع

انظر:خارجا.الكربونأكسيدثانىوطرحالأكسجين

تضم-الحيواناتمنقليلةانواعوهناك.التنفس

تعيش-الأخرىالمعويةوالطفيلياتالشريطميةالديدان

تعتمدوعليهطليقا،الأكسجينفيهالايوجدأماكنفى

منتمكنهاخاصةهضميةطريقةعلىالحيواناتتلك

غذائها.منممسجينالأعلىالحصوأ!

معظمتتنفس.والرئاتالخياشيمطريقعنالتنفس

عنمنهاالبريةومعظمالخياشيماطرية!عراطائيةأغقارياتا

الخياشيمليغمرفمهاعبرالماءالسم!صةتدح!.اشئاتأصرية!

عبرللخارجتوحهثممنهالأكسج!تاتستحلصرالتي

الخياشيم.بينفحواتأوفتحات

تعملرئاتالبريةالحيواناتمنالمحتلفةالأنواعولدى

تحطرئاتهافيالهواءتد!مثلافالضفادع.عديدةبطرق

الحياتأما.مضخةالفمقاعدةباستخداموذلكضغط

أضلاعهابينالموجودةالعضلاتفتستخدموالسحالي

ليحتلرئاتهاالىالهواءلدخلعلمهأحسامماسادةأ.
-صو!.حجمسء

أما.الجسمحجمفيالزيادةتلكأحدثتهأصذياا!راا

فلديها-والثديياتالطيور-الحارأسدماذاتالحيوانات

علىالحصولمنتمكنهاخاصةتنفسيةوأعضاءعضلات

تنئأجسامهالأنوذلك،الأكسجينمن!بيرةسميات

ذاتالحيواناتأجسامتنتجهاالتيأطاقةامنأكبرقدرا

البارد.أسدماذواتمننشاطاأكثرعادةلأنهاالباردالدم

مستوىعلىللمحافظةأطاقةامنكبيراقدراتستخدمفهي

الوسطحرارةدرجةتغيرتمهماأجسامهاحرارةدرجة

درجةفتتغيرالباردالدمذاتالحيواناتأما.فيهتعيشالدي

توجدالذيالوسطحرارةدرجةحعسبأجسامهاحرارة

الرئة.الطائر؟:نظرا.فيه

منالحيواناتمعظم.الخاصةالتنفسطرق

الأكسجيهتعلىتحصلوهي.حشرأتاللافقاريات

منتمتدالتيالهوائيةالقصباتتسمىأنابيبعبر

الداخليةالأعضاءكلإلىالجسمجدارفىفتحات

بضئالهواءالحشرةجسمعضلاتوتقوم.للحشرة

ولدى.الأنابيبتلكوخارجداخلإلى

البحروجرأدالسرطاناتمثل-الأخرىاللافقاريات

الجسممنالرقيقةالأجزاءتحتخياشيم-أعركندوا

اللأرجل.أعلى

صفائحذاتالرئاتمنزوجالعناكبمعظمولدى

يطلقوبالتاليالكتابصفحاتتشبهالأنسجةمنرقيقة

التنفسمنالمائيةالعناكبوتتمكن.الكتابيةالرئاتعليها

داخلإلىمعهاتحملبأنوذلكالماء،تحتالرئاتبتلك
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الماء.فيغطسهاعندبأجسامهاتحيطهوائيةفقاعاتالماء

تخرجوبذلك،رئاتالعذبةالمياهقواقعبعضولدى

ثقبعبررئاتهاإلىالهواءيدخلحيثللتنفسللسطح

العذبةالمياهقواقعبقيةأماالقوقع.جسمجانبفييوجد

داخلبهاتتنفسخياشيمفلديهاالمالحةالمياهقواقعوكل

بعضوتمتص.للتنفسللسطحللصعودلهاحاجةولاالماء

الذيالأكسجينكلالأخرىاللافقارياتوكلالديدان

الأرضديدانتتنفسحيثأجسامها،جدارعبرإليهتحتاج

الرطب.جسمهاجدارعبرمثلا

الحيواناتتلكاثركيف

نوعها(.منصغاراتنجب)تتكاثرالحيواناتكل

والبقيةللتكاثرخاصةجسديةتراكي!معظمهاولدى

انظر:.الخاصةالتراكيبتلكدونتتكاثرالأخرى

التكاثر.

للتكاثر:الحيواناتتستخدمهماأسامميانطريقانهناك

والديقوم.الجنسىالتكاثر2-واللاجنسيالتكاثر-أ

فىأما.اللاجنسيالتكاثرفيالصغاربإنتاجفقطواحد

معظمتتكاثرالصغار.بانتاجوالدانفيقومالجنسيالتكاثر

الهلاميوالسمكالإسفنجمثل-البسيطةالحيوانات

تكاثراالغالبفي-البحروبخاخاتالمسطحةوالديدان

أما.أيضاجنسياتكاثراتتكاثرأحياناولكنهالاجنسيا،

فقط.جنسياتكاثرافتتكاثرالأخرىالحيواناتمعظم

المسطحةالديدانمنالكثيرشكاثر.اللاجنسىالتكاثر

الدودةجسميتقطعحيث)التقطجع(التشظيطريقعن

.جديدةدودةقطعةكلمنينشاثمأكثرأوقطعتينإلى

فىينموثم،نصفينإلىجسمهايتقطعماعادةفالمستورقة

،جديدةدودةليصيرأعضاءمنيفقدهمانصفكل

أيضا.جنسياتكاثراتتكاثرأنللمستورقةويمكن

عنلاجنسياتكاثراوالمرجانالهايدراحيواناتتتكاثر

نتوءاتالحيوانجسمعلىتنموحيث،التبرعمطريق

الختلفةأعضاؤهبهتنمووبعضها.براعمتسمىصغيرة

كثيريتكاثربينما،مستقلكفردالأمالحيوانعنوينفصل

تراكيبوهي،البريعماتتكوينطريقعنال!سفنجمن

غطاءداخلخاصةخلايامنتتكونولكنهابالبراعمشبيهة

انظر:جديد.فردالخلاياتلكمنينشأوقد.واق

الإسفنج.

التيالحيواناتأنواعمعظملدى.الجنسىالتكاثر

منهاينشأخاصةخلايافقطجنسياتكاثراتتكاثر

كماالبيوض،الأنثويةالجنسيةالخلاياوتسمىصغارها.

)الحييناتالنطافالمذكرةالجنسيةالخلاياعلىيطلق

ببيضة،نطفةالتحامعندجديدحيوانوينشأ(.المنوية

وبعض.التلقيحأوالإخصابالالتحامذلكويسمى

دونحتىصغارأتنتجقدجنسياتتكاثرالتىالحيوانات

البيوضملايينالبحرقنافذتفرزفمثلابينها.تزاوج

الخلاياتلكبعضيجدوقد.المحيطمياهفيوالنطاف

فيالإخصابأوبينهاالالتحام!موعندهاالاخربعفمه

فيتسبحصغارالخصبةالبيوضمنوينشأالمحيطمياه

بحرقنافذت!ميرحيثالمحيطقاعإلىتهبطثم،المياه

غالبيةبينيتمالتزاوخولكنبابائها.وشبيهةمتكاملة

الذكورتلتقيحيثجنسياتكاثراتتكاثرالتيالحيوانات

فىالتكاثر

الحيوانات

ديدانإلىتتقطعاليسار"،"إلىالمستورقةلاحسحيا.والهيدراالمستورقةتتكاثرجسميا.ولاحنسياالحيواناتتتكاثر

اليمين""إلىالجس!ىالتكاثرفي.بريعماتتسمىالآباءعلىلتوءاتمنتنمو(الوسط)فىالهيدراوحيوالات.مسفصلة

حديدا.حيواناالملقحةالحليةتمموثمبيضةتلقحنطفة

الجنسىالتكاثر

ليضةمعتتحدالذكرمىطفة

الأتخى

لطال!

!

-،،:!2

بسضيةحليةمحمسة!يضة

!

نا!ية()خليةزيحوت

اللابخسيالتكاثر

لتبرعمبالتكاثرا

ارلهيدا

بالسمو

الاولتتكونلراعم

اللاجنسيالتكاثر

بالتشطيالتكاثر

!ىقةمستور

روالسمومكتملة

التشظيبدء

التشصاكتمال

الممومكتحلافردأن

المستورقةمن

لمستورقةا
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التعارفويتمبينها.التزاوجيتمحتىأولأوالإناث

الختلفة.الحيواناتفيعديدةبطرقالجنسينبينوالالتقاء

نسقحعسبمثلاالطورفيالجنسينبينالتعارفيتم

يتمايزحيثالأرجلأوالري!شأوالمناقيرفىمعينلونى

اليراعةأما.الأماكنلتلكاللونىالنمطفيالجنسان

الاخرالجنسمنفرديصدرأنالجنسينأحدفينتظر

بينهماالتعارفيتمحتىمعينةبصورةضوئياإلثمعاغا

هواءفىرائحةالعثاتإناثوتفرز.والتزاوجوالالتقاء

ذكوروتصدر،أصلتزاوجالذكورإليهالتجذبالليل

تدعوأصواتااصعلاجيمقاوالضفادعالحصادوزيزالجنادب

.للتزاوجإناثهابها

إنتاجا!دنيااالحيواناتأنواعبعضتستطيعالتجدد.

طريقعنأجسامهاأجزاءمنفقدماتعويضأوصغار

تكاثرعمليةالعمليةتلكوتشبهالتجدد.تسمىعملية

قطعاالهيدراحيوانتقطيعتمفإذا.النباتاتبينشائعة

إذاوكذلكجديدا،هيدراحيوانقطعةكلتصيرعديدة

ينشأ،سلكيةشبكةعبربتمريرهالإسفنجبعضتفتيتتم

وتنموجديد.إسفنجالصغيرةالق!تلكبعضمن

منهاان!صسرتإذاجديدةمخالبوالكركندالبحرلسرطان

اغقاريات.أبعضفىحتىأيضاالتجددويتم.الخالبتلك

كثيريبتر،جديدةأخرىلهتن!ورجلاالسمندرفقدفإذا

عد!قبضةمنأجهربعمداذيلهالذيلطويلةالسحاليمن

التجددولكن.وجيزةفترةفىجديدذيللهينمووبعدها

وبعضوالجلدوالأظافرالشعرفىيتمالعلياالحيواناتفى

فقط.الأخرىالجسمأنسجة

الحيواناتحواس

تستجيبجسمهامنأجزاءالحيواناتمعظملدى

وقد.فيهتعيشالذيالوسطفيتحدثالتيللتغيرات

وأصوتاأومن!اأورائحة)التغيير(المؤثرمصدريكون

التركيبالبسيطةالحيواناتلدىولايوجدلمسا.أوذوقا

أطمؤثراتبهاتستجيبأجسامهامنخاصةأجزاء

الحيواناتأما.جسمهاخلايابكلذلكتفعلبل،الخارجية

رفيعةأعضاءفلديهاالفقارياتوخاصةالتركيبالمعقدة

الجهازانظر:.الخارجيةللمؤثراتبهاتستجيبالتكوين

.الحواسبمالعصبي

التركيبالبسيطةالحيواناتبعضتتفاعل.الحواس

الخارجيةالمؤثراتمعالهلاميوالمشطالهيدرامشل

لجسمالأطريةالخلايابينمبعثرةخاصةخلايابولمماطة

الأخرىالحيواناتأنواعمعظماستجابةأما.الحيوأن

وأواحدعلىكبيرحدإلىفتعتمد،الخارجيةللمؤثرات

والسموالشمالبصروهىالأساسيةحواسهمنأكثر

نأيم!صهاعديدةأخرىوطيورالأرضدجاحة-اللمس

.الأرضتحتالديدالىمكاناضحديدماقيرهاأطرال!تستحدم

دإ،وظيمتانلهتوابللسحالىالمشقوقاللساد-الشم

أيضا.واللمسالش!فييستحدم

لهاأنيعتقد،معينةأحرىوأسماكالسلورسمك-الذوق

أجسامها.يغطياسذياالحلد!يللتذوقحليمات

الصوتلصدىالأشياءتحديددىالخماشيسترشد-السمع

ما.بجسمارتطمامهعنديصدرهالديالعاليةالنبرةدي

الكبيرةالمركبةالعيونتمكر-البهمر

!بمالمتحركةالاجسامتمييزم!اليسمود!

-ى77.لعيدةمسافاتس



غددتفرز.مقاطعتهحدودفىالنباتاتعلىوحههيم!حالظبيدبهر

.الأخرىالذكورتحدررائحةذاسائلاوجهه

يكونقدالحواستلكبعضولكن.واللمسوالذوق

فمعظمآخر.نوعدونالحيوانمنمعينلنوعأهميةأكثر

تكنلمإذاالطعامعلىالحصوللاتستطيعمثلا،الطيور

فإذا.للخفافيشخاصةالأهمالسهـ!هوأما.تراه

بلإطلاقا،الطيرانلايستطيعفهوالخفاشأذنيغطيت

الدقيقةالشموحاسةأشياء.منيواجههمابكليصطدم

الأثروتتبعالطعامإيجادمنالكلابتمكنالتيهى

الذوقحاسةأماتواجهها.قدالتيالخاطرعلىوالتعرف

تحددحيثالحشراتمنالكثيرلدىجدامهمةفهي

بوساطةالأزهاررحيقحلاوةبتذوقهاالطعامالفراشة

نإحيث،للقططجدامهمةاللمسوحاسةأرجلها.

تحسسمنتمكنهلمسأعضاءإلاماهىالقطشوارب

تلافيمنيتمكنحتىالقصيرةالأعشاببينطريقه

طريقه.فيتوجدقدالتىبالأشياءألاصطدام

الحيواناتتفاعلاتدراسةعلىالعلماءيداوم.السلوك

استجاباتكلعلىالسلوكويشتملسلوكها.لفهم

ويبدو.المؤثراتتلكمعتصرفهوطرقللمؤثراتالحيوان

تفاعلهاأنماطعلىيعتمدالحيواناتلمعظمالعامالسلوكأن

والأفعالالغرائزوهىمعهاوتعالىسبحانهاللهخلقهاالتى

لعواقبالعقليبالتقديرمرتبطةليستوهىا!لنعكسة،

فقطذلكوهبقدوتعالىسبحانهاللهلأن،التصرفات

التىالغرائزمنطلقمنتتصرففالحيوانات.خلقهمنللبشر

تلكتعلممنطلقمنلا،جلالهجلالخالقفيهاأودعها

.التصرفاتتلكلعواقبعقلىتقديرودونالتصرفات

لتجدمباشرةشرنقتهامنخروجهابعدالعثةتطيروغريزيا
776نالحيوا

للتزاوجامشعدادهعندومتقنةمفصلةعاداتيؤديالبطرسطائرذكر

شريكته.معوالرقصالتزينتتضمن

وجهعلىبالأسشانالضغططريقعنبعضابعضهايقبلالبرارىكلاب

كانإذامامعرفةعلىحيوادكلالقبلةهذهتساعدالآحر.الشريك

لا.أمعائلتهمجموعةلفسمنالآخرالفرد

ذلك،أحديعلمهاأندونالنباتاتعصائرمنغذاءها

جلفالخالق.وتعالىسبحانهاللهفيهاخلقهاغريزةفتلك

الحيواناتمنخلقهفيأودعقدقدرتهوعظمتشأنه

انظر:الدنيا.هذهفيالبقاءمنتمكنهاالغرائزمنمجموعة

.المقارنالنفسعلم

الحيوانأنواعبعضوتعالىسبحانهاللهوهبوقد

لح!الخبرةمنللتعلمالمقدرةبعض)أيالذكاءمننوعا

الذكاءبعضلديهافالفقاريات(،المعضلاتبعض
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القردةفإنالفقارياتبينومن.اللافقارياتبعكس

بعضحلبسرعةتتعلموالدلافينوالقردةالعظمى

اللافقارياتأماالذكاء.مننوعاتتطلبالتىالمعضلات

بعدفقطللتعلممقدرةفتظهروالكركندالحشراتمثل

تدريبهايم!شالأرضرادةدروحتى.فائقةبعنايةتدريبها

انظر:.كهربائيةصدمةلتتفادىيساراأويمينالتتنحى

التعلم.

كثيربهاقامالتيالعديدةالدراساتاتضئمنولقد

منأسرعشعلمأنيم!ش)البعام(الشحبانزيأنالعلماءمن

رسالةيكتبأنلبعاميمكنهلولكنآخر،حيوانأي

ميزاتلأنوذلكمستحيلهذاآخر.عامفىليقرأها

آخرإلىجيلمنوتناقلهاوالمعارفالأفكاروتدوينترتيب

وتعالىسبحانهأطهااأالتىالكثيرةالنعمبعضإلاماهي

آخرصخلقأيد:نالإنسانالأرضفيخليفتهعلىبها

اختنزي!:مح!-فيتعالىرمحبحانهاللهيقولإذ.خلقه

الظر:40:اك!!لقويم!أحسنفيالإنسانخلقنالقد)

.لإنسانا

حواسهالحيوانيستخدم.الحيواناتبينالاتصالات

نوعه.نفسمنأخرىحيواناتمنالاتصالاتلتلقي

حناءأبىذ!صغناءالحناءأبىطائرحرذيسمعحينمافمثلا

فىيستميتسوفالمغنىالطائرأنجيدايعلمفهوآخر،

الذكرفإنالحناءأبىأنثىأما،ضدهمقاطعتهعنالدفاع

بغرضروذلكمقاطعتهلدخولهايرحبسوفالمغني

معها.التزاوخ

اشائحة،بصمةطهـيرتعنالحيواناتبعضشواصلوقد

رائحةأغزادةدعثةأنثىأوالعجرعثةأنثىتطلقحيث

تطيروعندها.للتزاوجاستعدادهالتعلنالهواح!فيمميزة

مبديةال!جلومترإلىتصلمسافةمنالعثاتتلكذكور

ذكوروتميز.الإناثتلكمعللتزاوجالرائحةلتلكاستجابة

مقاطعاتهاحدودالسنورياتفصيلةفيالذكوروعامةالببر

ذكورمنأياالبولرائحةتشعر.الحدودتلكعندبالتبول

الببر.منآخرذكريحتلهاالمقاطعةتلكأنالببر

وبالجسمبالوجهالتعبيرالحيواناتبعضويستخدم

رباحذكر()السعدانالرباحذكريهددفقد.للاتصالات

وأسنانهأنيابهعنمكشرافمهوبفتحللأمامكتفيهبدفعاخر

راقبأرالغاضبالغوريلاذكريرميوقد.الحادةالضخمة

ويؤدي.بقبضتيهصدرهعلىويدقالهواءفىالأشجار

الخليةأفرادبقيةليخبرالرقصاتمننوعينالعسلنحل

وجدتفإذاالوافر.الرحيقذاتالأزهاروجودبأماكن

إلىتعودفهيخليتهاقربرحيهتذاتأزهاراعسلنحلة

بعيدةالأزهارتلككانتإذاأمادوائر.فيوترقصخليتها

وجودتجاهمستقيمخطفيترقصفهيخليتهاعن

ذلكفيالأخرىالنحلشغالاتتطيروعندهاالأزهار،

الرحيق.ذاتالأزهارلتجدال!تجاه

الحيواناتمستقبل

يتسمعصرفينعيشأنناالعلماءبعضيعتقد

حواليانقرضتوحدهاالمتحدةأ!لاياتاففى.نقراضبالا

مننوعا2وهالثدساتمننوعا3وهأطهيورامننوعا04

انقرضوقد.الماضيةالماكينالسنواتخلال،الحيوانات

كما،البشريالنشاطبسببالأنواعهذهمنال!صير

المتحدةالولاياتفيالأخرىالأنواعمئاتأصبحت

منمتزايدةأعداداولكن(.الانقراضلخطر)معرضةمهددة

الحيوانيةالحياةتنوععلىالحفاظعلىأجوماتعملالناس

القادمة.الأجياللصالح

الحيواناتالبشريهدد.الحيواناتالبشريهددكيف

هنا.بعضهانوجز،عديدةبطرث

يقطعونأو،المدنالناسيبنىعندما.الموطنتدملر

اللأرضتنظجفأو،ال!خشابعلىأطحصولالغابات

التدمير.إلىالحيواناتبيئاتتتعرض،الزرأعةبغرض

الجبالوأسودالرماديةالدببةكانت،المثالسبيلفعلى

سانلمدينةالحاليالموقعفيمايومابحريةتتجول

فىالعيشلاتستطيعولكنها،الأمريكيةفرانسيسكل

.اليومالمدينة

المداريةالغاباتفىالحيواناتبيئاتتتعرضأجوم،وا

الأشجارالناسيقطعحيثغيرها،منأحضأضهديد،اإلى

مثلالقيمةالصلبةالأخشابعلىأصلحصوا،فائقةبسرعة

المحاصيللزراعةالأرضوينظفون،التيكرالماهوجمى

عاليةليعستالمناطقهذهفىالتربةلأنونظرا.الزراعية

قليلة،لسنواتإلاتنئالمحاصيللاالمزارعفإنالخصوبة

بقطع،المساحاتمنالمزيدتنظيفإلىالمزارعونيلجأولذا

القرنتسعينياتمنالأولىالسنواتوبحلولأشجارها.

مساحةخمسيحوالىالمدمرةالمساحاتشملت،الشرين

العالم.فيالمداريةالغابات

بالحياةالمهتمينمنوغيرهمالعلماء،منالعديدويولي

حيثخاصا،اهتماماالمداريةالغاباتتدمير،الفطرية

كبيرةأعدادوجودأي،البيولوجيالتنوعأنإلىيشيرون

يفوق،الغاباتهذهفى،والحيواناتالنباتاتأنواعمن

ثلاثةتحتويفقد.أخرىبيئةأيفيالبيولوجىأضنوعا

عددعلىالجنوبيةأمريكافيالغاباتمنفقطكيلومترات

وفي.الدولمنالعديدفينجدهمماأكثرالطيورأنواعمن

مداريةغابةفيواحدةشجرةأنالعل!اء،اكتشف،الواقع

العددهذاويساوي.النمالمننوعا43عليهايعيشببيرو

كلها.المتحدةالمملكةفيالنمالأنواععدد
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الحياةأنواعمنعددوجوداحتمالمنوبالرغم

العددفإن،المداريةالمنطقةمنواحدمكانفيالحيوانية

فإنوعليهجدا.صغيرالمداريةالأنواعمنللكثيرالكلى

كلقتلإلىيؤديالغاباتمنوأسعةمعساحةتنظجف

.الأنواعلبعضالمنتميةالحيةالكائنات

إلىأيضاالتلوثأنواعمنعدديؤديقد.التلوث

الزراعية،فالكيميائيات.ومواطنهاالحيوأناتتدمير

والأنهار،البركإلىأحياناتتسرب،الصناعيةوالنفايات

الهواءتلوثيؤديكذلك.هناكالفطريةالحياةوتقتل

مثلالأحفوريالوقودتستخدمالتي،المصانعتسببهالذي

والحياةللغاباتالشديدالتدميرإلى،والزيتالفحم

بسبب،الحيواناتمنوغيرهاالأسماكوتموت.الفطرية

الكبرشيكبحمضيالمركزالمطرأي،الحمضيالمطر

الهواء.تلوثعنالناتجينوالنيتريك

الغلاففيالكربونأكسيدثانيازديادويشكل

فالكثير.ومواطنهاللحيواناتالامدطويلتهديداالجوي

-القدرةومحطاتالسياراتإلىبالإضافة-المصانعمن

أشجاروتساعدالجو.فيالكربونأكسيدثانيغازتنفث

لأنهانظراولكنالغاز،هذاامتصاصفيونباتاتهاالغابات

الكربونأكسيدثانيمعدلاتفإنالمستمرللقطعتتعرض

أكسيدثانيكمياتأنالعلماءمنكثيرويعتقدتتزايد.

حرارةدرجةارتفاعمعدلتسرعالجوفيالمتزايدةالكربون

البيتتأثيرباسمالمعروفةالظاهرةعنالنابخ،الأرضيةالكرة

فيكبيرةتأثيراتالارتفاعهذايحدثأنويمكن.المحمى

أنواعمنكبيرعددتدميرإلىبدورهاتؤدي،الأرضمناخ

المحمي.البيتتأثير:انظر.والنباتاتالحيوانات

جديدةأنواعلإدخاليكونقد.الجديدةالأنواعإدخال

القرنمنتصفففي.متوقعةغيرنتائجمعينةمنطقةفي

فيالأرأنبالناسإدخل،المثالسبيلعلىعشرالتاسع

طبيعيينأعداءوجودعدموبسببأستراليا.فيالبريةالحياة

وأدى،بكثرةأعدادهاازدادتالمناطقتلكفيللأرأنب

الأرنبي-الأذنذيالبندقوطاختفاءإلىبدورهالتكاثرهذا

بعفمناطقمن-أستراليافيالمستوطنةالحيواناتمنوهو

علىالتنافصبسببالاختفاءهذانتجوقد.القارة

الأرانب،منالكبيرالعددوجودعننشأالذيالأجحار،

الأرانبضدالناساسعتخدمهاالتيوالشراكالسمومولأن

البندقوط.:انظرمنها.كبيرةأعداداأيضاقتلت

منجديدةأنواعدخولفيالإنسانيتعسببوقد

البحرفبلحقصد.دون،معينةمنطقةإلىالحيوانات

ببحرالمحيطةالمنطقةيستوطنصدفىحيوأنمثلاالوحشى

أولالحيواناتهذهعلىعثروقدوآسيا.أوروبابين،قزوين

أطلقتحيث،أم889عامفي،الشماليةأمريكافيمرة

،التوازنمياهعبرقصددونالعظمىالبحيراتفييرقاتها

واليومتوازنها.لحفظالسفينةداخلتحفظالتيالمياهوهي

الشمالية،أمريكافيرئيسيةآة"الوحشىالبحربلحعيشكل

الأسماكمنلكثيرالغذائيةالمواردوجودهيهددوقد

العظمى.البحيراتتستوطنالتيوالأصداف

عبرالحيواناتمنللعديدالجائرالصيدأدىالصيد.

لممبيلعلى،التاريخقبلمافصيادوفنائها.إلىالقرون

والمستودونالصوفيالماموثانقراضفىتسببواربما،المثال

.حيوان،المستودونبمالماموث:انظر.بصيدهما

بصفةالماضيةسنةالمال!يفيالجائرالصيدكانوقد

تسببحيث،الحيوانيةالحياةتدميرأسبابأهممن،خاصة

المهاجروالحمامالكبيرالأوكمثلكائناتانقراضفي

ا!لهاجر،الحمامطائر؟،الأوك:انظر.البحريةستيلروبقرة

البحر.بقرة

العالمفيالبشرسكانعدديتزايد.السكانيالنمو

تسعينياتأوائلفىالعالمسكانعددبلغفقدباطراد.

حواليأي،نسمةبليون5.5حواليالعشرينالقرن

.أم085عامفيالعالمسكانعددأضعافخمسة

عامفىالعالمسكانعدديبلغأنالخبراءبعضويتوقع

ضعفحواليأي،نسمةبليون511.حوالي0215

لعددالهائلالازديادهذاوسيضيف.الحاليالسكانعدد

تدميرها.أوالطبيعيةالمواطنعلىإضافئاعبئاالسكان

التاسعالقرنأوأخرمنذ.الحيواناتالبشريحمىكيف

وقد.العالمفيالفطريةالحياةبتدهورالناساهتمامتزايدعشر

للعلاقاتالناسإدراكتزايدبسببجزئياالاهتمامهذانتج

منفكثير.الحياةبشبكةيعرفماأو-الأنواعبينالمتداخلة

،الأنواعمنالكبيرةالأعداداختفاءأنيعرفونالانالناس

البشر.ذلكفيبما،الأخرىالحيةالكائناتحياةيهدد

المتنزهاتبتشييدالدولمنالعديدتهتم.المحملةالمناطق

التي،الفطريةوالملاجئالطرائد،حفظومناطق،الوطنية

الصيد.فيهاويحظر،التغولمنالحيواناتموأطنفيهاتحمى

هذهأنالفطريةالحياةبصيانةالمهتمينمنالكثيرونويعتقد

المهددةالأنواعبعضلحمايةالأخيرالأملتمثلالمناطق

)00025حواليألانهناكمثلا،الهندففي.بالانقراض

عددتضاعفوقدالنمور.لحفظمخصصمرلغ،كيلومتر

فيالنمرمشروعالمسمىالمشروعتطبيقمنذالهندفيالنمور

حيوأناتالوطنييلوستونمتنزهويحتضن.أم739عام

والقمالاصلعوالعقابوالبيسونالرماديالدبمثلنادرة

فىالأسودوالخرتيتالإفريقيالفيلويحمى.البواق

الإفريقية.السافانافيوملاجئمتنزهات

فبحلول.الدوليةبالاتفاقياتأيضاالحيواناتوتحمى

صيدالدولكلأوقفت،المثالسبيلعلى،أم889عام
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أصبحتالحيتانأنواعمنكثيراالأنالتجاريالحيتان

الموقعوناتفقكذلك.الحوت:انظر.بالانقراضمهددة

نباتاتلحمايةقوانينتبنيعلىأنتاركتيكامعاهدةعلى

وحيواناتها.أنتاركتيكا

مختلففىأغطريةاالحياةأيضاالقوانينتحمى.القواندن

أ!،اطثاسبيلىعلى،المتحدةأصلاياتاففي.الدولمن

ا،لقراصت.بااههددةالأنوااصتبقائمةالمسؤولونيحتفظ

يس!صنهموطناستغلاأ!يريدمنكلعلىالقوانينوتفرض

كأاهتوقعةأضغييراتاأنيثبتأن،بالانقراضمهددنوع

يقتلمنكليعاقبماكيزيافىو.النوعذلكعلىتؤتر

لالسجن.يقبضهاأويجرحهاأوسعلاة

بعضطرائدعددأيضاالح!صميةالهيئاتبعض!تحددر

يصبحوحين.موسمكلفيصيدهايمكنالتيالأنواع

إلىا!صميةالهيئاتتلجأالوجود،نادرمعيننوخ

أشوع،اذلكمرقانونابصيدهالمسموحالعددتخفيض

الفاقد.لتعويض

ناتلحيوااءذكا

ولدراسةاضحلهامعضلاتلإعطمائهاالحيواناتدكاءالعلماءيقيس

تعلمإذاأد!!اءدوالحيوالىأدالعلماءمنكثيرويعترسلوكها.

الصغر!ىيلعبكادوإذا2-معقدةمع!حلاتحلسسرعة

فمناصمو.ام!ضم!وهوحديدةخحراتيجر!كانوإذا3-

والمردةالعظمىالقردةأنالعلماءاعتبرالمقايي!تلكمنطلق

أكثرعامةلصورةهياللحومآكلةوالتديياتأجحريةاوالثدسات

يتعلموقدحدا.قليلدكاءفذاتاللادقارياتأمادكاء.الحيوانات

حيث،فائقةلعنايةذربإداالحيللعضأداءالحيوالاتمنكثير

الحيواناتلذكاءجدول

حيوانأيلدىمماأكترللتعله!قدرةلد!اوالقرود.العظمىالقردة

اعماللأداءأدوات)المعام(الشحمالزييستحدمفمتلاآحر.

ويستخدمهاالرقيقةالأع!همالىايبريألهالحعامعروايعروف.محتلفة

المارةأحراشرفيتلالهمرالأر!كمة()االأليصرالسحلاصطيادفي

.الاطلاقعلىالحيواناتأدكىيعتمرالبعاملإلىوبالتالىال!!ريقية،

سقربدماعوالحيتاناسدد!فيرامر!لددى.البحريةالثدييات

المائيةالحيوالاتأدكىالأن!سحروطاسدافي!ايعتررالمشردماع

.المعقدةأىالأعماا!عفرأداءتعليمهتمولقد

للتعل!قدراتوالكلصالقطم!كلأبدى.اللحوماحملةالثدييات

اعرودواالعظمىا!ردةاعداماالأحرىالحيواناتك!منأفضل

الببر()جمعوالسراتسود9واالدلةتتعلموقد.الححريةاخدلمحاتار

احور!.وااغصطاالهاتتعل!التيا!رعةسفساررئا!وا

حيذادوالح!الميلصتكليستحيبالحافر.ذاتالحيوانات

د!!المعفحلاتيحلص!أ!ضلالحريرول!س،والإشعاراتامرللأر

الحافر.داتالحيوالات

الكندورمثل،الأنواعبعضأصبحتالاستيلاد.

بأنالاعتقادإلىالعلماءدفع!مماجدا،نادرة،الكاليفورني

فياستيلادهاهي،الانواعهذهلانقاذالوحيدةالطريقة

والتي،بالانقراضالمهددةالأخرىالحيواناتومنالأسر.

الشمسىوالدبالعربيةالماريةالأسر،فيالانتستوأسد

تبذلأعدادهانموحالةوفي.أضاعقاأحصحص!اأصسعلاة:ا

الفطرية.الحياةإلىبعصهاالإعادةالمحا:الأت

الأصلية،مواطنهاإلىالأنواعلعضإعادةالالىا:يتم

وجبالبفرنسافوزججبالأإمثلاأصشة!اأعيدحيث

فيالاناللحيةذوجربيبيتوسنسرويحلقبسويسرا.جورا

الألب.جبالفوقأخرىمناطق

جهودمنبالرغمغامضاالفطريةالحياةمستقبلويظل

أخاباتاومازالتلاستمرار،يتزايدونفالبشربصيانتها.المعنيين

الفيلصيدالناسويواصلللتدمير،تتعرضالحشائقزأراضى

ويهدد،للزوالالمعرضةالحيواناتمنوغيرهااضموراوالإفريقىا

الفطرية.الأنواعحياةالماءرتلوثالحمضيشاهصرأعه!اءاثتلو

منليسهداواعنالتقليدطريقعنأسا!االحي!!تلكأداءتتعلم

تدريبهايمكىالبراغيثإنإذ،الحيواناتتلكفيالدطءعلامات

لحلالحيوادمقدرةفإدوكذلك.السيركميبهلوالاتلتصير

للذكاء.سقياسايعتبرلا!يهيعيمقالديبالوسطتتعلقمحصلات

،المحيطاتبيئةمعحيدآوتتفاعلتعيشوالدلافيالؤهـيقفأسماك

اغرلشاأسماكعمومأننجدارر!!اء،امقاسرعليهاطمقاإداول!س

الأنفمحروطالدلف!تويعتبر.دكيةالدلامينأدبحدليحماحداعية

.الحيواناتأذكىمناجحراحنزيرعليهيطله!ماعالاوالذي

ويم!ضها،معقدةأرضيةممراتعبرطريقهاتجدماعادة.القوارض

أذكىمنواحداالسنحا!ويعتبر.وآخرلتحكلس!!التمييز

.لقوارضا

حسابيةمسائلحلوالحمامالأسحمالغرابمركليستطيعالطور.

مقدرةفلديهاالأخرىالطيورمىو!ضيرالسغاواتأما.سحيطة

.الأصواتاوتدكرتقليدعلىعظيمة

وضعإذاواممن.الحيواناتهذهاحتماريصعب.والزواحفالبرمائيات

إلىتقودالتيالممراتتختارماابهافعاعديدةممراتأ!اممحهاحضير

.الطعام

السباحةتعليمهيمكنحيتالألواد،الأسماكسكثيربمير.الأسماك

السالمونأسماكمتلوبعضها.أحرىاسالىأتححصومعيسهألوادلحو

.عديدةلسنهبالألوالىا!ريتدأنبم!س

تدري!يمكنولكى،للتعلمجداقليلةمقدرةلديها.اللافقاريات

الآمنة.الأماكنإلىوالتوحهالخطرة!الأمالتحم!لعضها
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الحيوانيةالمملكةتصنيف

وإبرارالحيواناتعنالمعلوماتلترتيبمنطقيةطريقةوهذهبينها،والتباينالتشابهحمسبتصنيفيةمجاميعفيالحيواناتالعلماءيصنف

الحليةذاتالحيواناتم!ابتداءمرتبةالحداول.المهمةصفاتهاوبعضالرئيسيةالحيوالىمجاميعبعضتبرزالتاليةالتصنيفيةوالجداولبيمها.الصلات

التركيب.فيتعقيداالحيواناطأكثرإلىاواحدة

عليهيتفقماوأكثر.انحتلفةالتصميفيةالمدارسبينجداكبيرةاختلافاتهناكإنحيثحدا،الشائكةالمواضيعأكثرمنالأحياءتصنيفيعتبر

نأباعتبارهذا.الحقيقيةالخلاياعديداتومميلكةالبارازواومميلكةالأولياتمميلكة:هيمميلكاتعدةإلىالحيوانيةالمملكةتقسيمهوالحيوانعلماء

علماءبينالتامالقبولالانحتىيحدلمالأحياءلتصنيف691!عاممنذهويتيكرروبرتالأمريكىالعالماقترحهالذيالخمسالممالكنظام

القديمالظامفيالعلماءصنصحيت،القديمالمملك!لىنظامفيالموحودةالتصنيفممتماكلمنكثيراتحلعديدةجليلةمزايامنديهمارغ!االأجاء

مملكةضمنمميلكةهيالأولياتأدفنحدالخمسالممالكنظام!يأما.الحيوانيةوالمملكةالمباتيةالمملكة:همافقطمملكتينإلىالأحياء

الحيوانية.المملكةليالمميلكاتأحدىهيالأولياتلإنالمملكتيرنظهامفيولكى)البروتيستا(،الغرطيسيات

.الأولياتمملكة:الأولالجدول

(.الحياةجمئأعباءتؤديفقطواحدةخليةمنمنهاالحيوانجسميتكودحيواناتعلىالمجموعةهذه)تحتوي

المثالاالشعبةخصائصالشعبةاسم

30+"+3قىكاكاهلأتمهأ"4لا،ةوا!نواةديها،كلاهماأوالكاذبةالأقدامأوالسياطهيالحركةم-جئهسيزاتواللحمياتالسوطيات

ء؟عهءتم"لم+!أ"ىء"،لملا+.لخلاياالدماجاطريقعنساساأيكونوجداإذالحنسىالتكاتر.ماأسالواغاأتكون3ح،ة95!ا،3*،،،5،ا!ء*

التركيبمعقدطرفيحهيزبهايوجدالنفاذالإلكترونىبالمجهردراممتهاحينا

35لمكلءبرء+43أ،لمىه!على..إلةوأنيبيباتدقيقةعضليةوحبالالحجمصغيرةمخاريطمنيت!صناالجهيزذاتالأوليات

لافقط"احدةرنواةذاتحيواناتالح!اة،!ورةمرا!لمنمر!ةفيالأ!لاالتركيباللعقدالطرفي

،سياطاسد!ايوجدحيتالمدكرةالأمعنماجحالةفىإلامسياطولالهاأهداباول9"*عاغ"اهحا

طفيليةكلهاحقيقجا.حنسئاتكاثراتتكاثركماأساسا،بالتفلهتجنسيالا!لتكاثر

العائل.خلاياداخلوتتطهفل

حيوا،تكلها،قطبيةخيوطعدةأوواحدقطبيحيطبوغبكلأبواغا،تكونالدقيقةالبوغيات

يم!"لملمكل!ألم?حدهلمقىح+ولنمح/وللم.ئ!طاعااياخلاخلادطفيليةيلأائ35لا،!ه

الأكولةالأطوارالشمكل،أميبيةنموعناصربداحلهاالخلاياعديدةألواغانآ-

3ءدء*لالهلاع?يممم3ألمكا!هلمع3طفيليةكلهاممو.وعناصرجسديةعناصرإلىمقسمةوهيأيضاالخلايالكويدةاالخاطيةالبوغيات

.الأسماكحاصةاجارد،االدمذاتالحيواناتعلىتتطفلا9307*لا"؟ه

مرحلةافيالأقلعلىمركبةهدبية(صغيرة)أعصاءعفحياتأوبسي!هةأهدابلهاااله!بيات

+قاإحعىتم3تم"!ىتملمالم"ول"حنواةوهى،الصغيرةالنواة:الألويةمنمحتلفاننوعانلد!ا.الحياةدورةمراحلمناأح14ث!!ه،53

علىالثنائيلالانقساملاجنسياوتتكاثر،مضغوطة!اةوهيالكبيرةوالنواةيصلية،
الاقترانطر!تصبالجسميشسيهاتكاثراوتتكاثر،النباتخلايامثلالأفقيالمحور

تقريبا.مت!صاملةوتحهيزاتتخصصابهاإنإذرقياالأولياتأكترح(،5)!هأ،ء!دال،ا

الجد

-ايييم

الصفيحيات

(.عضويةأحهزةولاأعضاءلديهاليس

المثال-

اللونإلىيميلابيض

ملم3-2يبلغقطر

عصبى.جهازولاإ

!م3!ءلالمكلء/ك!4?"عحكائ3
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الحقيقية.الخلاياعديداتمميلكة:الثالثالجدول

أنسجةهناكحيث،الحياةلأعباءتوريعاأودقيقاتخصصالهاإدإدالحيوادمنالأحياءتنطمم!الأع!المستوىعلىالمجموعةهذهتحتوي

والأعضاءالعضو،تكونمعيئاعملاتؤديالتيالمحتلفةالأنسحةومجموعةمعيما،عملاتؤديالتىالمتشابهةالحلايام!محموعةهووالنسيج

التنفسيزالح!مثلالعضويةالأجهرةمنعديدم!مكودالمحموعةهذهلىالحيوانوحسم،العضويالحهازهيمعيماعملاتؤديالمىالختلفة

الآتي.الحدولدىموضحةالمميلكةهدهتضمهاالتىالمحتلفةوالمتمص...إلحالعص!ىوالجهازالهضمىوالحهار

الشعبةاسم

لجوفمعوياتا)سعاتللاا

(تللاحشويااوأ

ولحأ4أكل!ء

(حهءاءءأ،3!،*3)

لمشطياتا

المشطية()الهلاميات

،حس!وله5،م!"،

المفلطحةالديدان

)المسطحة(

!ص!"،+أ*اءطلاأ،اع

للا،،31(53)3،*ا

الساحليةالديدان

التجويفأماميةأو

لاح،+ءأي!ول!

ول(ألأ؟5ول*ه++)

وأالدوارات

ولاياتلدا

ول4،5ص!م!3

شوكيةالديدان

لرأدرا

طهـح"ول"،هس!"ءااالأ!

الإستداخلية

ل!ول،ه"3هح،!

الأسطوانيةالديدان

*حأ،*)اس!،م!س!إ،،3"،ولع3

الإستخارجة

3595،ح!!،ح

الشعبةخصائص

اضجويصوا.هلاميهمادةبي!هاالحلايامنطمقتينسالحيوالاتهذهأجسامتتكود

:أررلكواحدةلتحةشدات،أح-!أحشيهةاا!ضميةااغاةاهوالحس!فيأ!حيدا

المحر()قادياأممأسياتا.طائمةأصتصةاطوائمصزس.الحودمعوياتسميت

ا!رحاد(.أسعمادا)شقائقالرهريات:وطائفة

هلامية.مادةعلىرتحتويتقريا،مفلطحةأومستديرهالحيواناتهدهأجسام

مشطةروائدتمالىلوساطةتمسححيثالمالحةالمياهفىالحيوالاتهدهوتعيش

صامحيوانالشعمةهدهأفرادل!ىومى.صدليةشهأسمحةمنصفو!شكلفي

دالشريط.الشبيهفينوس

البط!ىالظهريالمحورعلىومسطحةورقيقةرحوةأحسامالحيواناتلهذه

،الفقارياتكططفيلياتالحفلطحةالديدارمعظم.طبقاتتلاتسومكولة

فيالوحيدة)وهىالدواماتأوالمهتزات:طائمةالمتمعمةهذهطوائفوتمتممل

المتقباتأوالترماتودا؟طائفةحرة(،حياةتعيمز!حيوالاتعلىتحتويالتىالشعحة

ايصية.اقىأ!ديدانا؟ئفةصااأسرقية(،اأسديدار11

عآأوحلقاتإلىمقسمةواجستومرلةر!يعةرحوةالحيواساتهدهأحسام

أ!اعهالعضولكىالالحة،ا!ياهليأمعضمها:يعيعق،أحشرطيةاأسديدارامتل

أححارلىامعفمهالعسحقنملردلداد:هى،الأ!صادىأ:أعدلةاالمياهفىيعيتر

لليلاأدإلا.ساحليةسميتلدلكالححر،ساح!علىالرملأوالطهينفىتحتفرها

أصى.حيوالاتليطفيلياتممها

الطعاملد!عتستحدمهارؤوسها،علىالأهدابسأطواقالحوالاتلهذه

الأرص،علىيعيشلعضهاولكن،العدلةالمياه!ىمعطحهايعيش.الفمنحو

الصعيرة.اللافقارياتفيطفيلياتالآحرودعضها

!مصعو!حطكمهاعلىيوحد،وحشمةتقريبامسطحةأحسامالحيوا،تلهده

المكتحلةعيرالأطوارا،هضميحهارلديهاوليحرطفيليةكلها.المعقوفهالأشواك

،الفقارياتأمعاءفىطفيلياتفهسالنموالمكتملةالأطوارأماالحتهمراتفيتتطمل

.العقارياتم!عوائلهاأمعاءلجدارللالتصاقحطمهاتستحدم

بهاتلتصقلالساقش!يهةالحسمام!أحراءفلديهاالزهور،الحيوالاتهدهتشاله

قمةلى،لفمحار()شميهكأسىحرءرلها،المائيةوالحيواساتالأحسامعلى

بتلاتيمنسالهاللوامسمنطوقالكأسىالحزءذلكقمةعلىيوجد،الساق

الأرهار.

أنحاءجميعكطالحيواساتهذهتوحد.رفيعةأسطواليةأحسامالحيواناتلهده

كثيريعيشالبر.فىوكدللىوالأنهاروالبحيراتالمحيطاتفىوتعيشأعالما

ا!وائلهاوالموتالمرضتسبم!وأحيالاالحيوالاتوفىالبشردىطفيلياتمحها

تعيشالعالميةولك!،المباتاتفىالآحرلعضهاويتطفل،والحيوا،تالمشرمن

.حرةحياة

الحركةعديمةوهيمستعمراتفىعادةتممولالساتاتشبيهةمائيةحيوالاتهده

والباتاتوالأصدافالصحورع!قشوراالحيواناتتلكمستعحراتوتكون

الهما.نحوالطعامتديعأ!ماحوللوامسحيوانكلولدى.المائية

المثال

حء3كل3ءء"حول!ءلم3للاهع؟3!إ

حح3لمقىلأتم7ع+ع-تم!ي

ع!ولءء3ء"ء!3"/"ءكلححءلم

-تمء+ءلم!ء3!3؟!ولكاول

ءكا!،لمحىء،ولكءحلللمحهفيولء5

ءكلعءلملمأء*لمإممع?!"ع5

"لمءحءلمكاول3

"كاء3إ/لم3أءييءلم3ولح"لمء+ء+

!*حءءلم3ءيملمع3أ"ح،ممول3

لم!ولييءلمع//ءح34لأتم!ءلاتمء
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الشعبةاسم

الأرجلعفديات

(الأصداف)قنديلية

ح،3!أط!4090

لرخوياتا

بوسياتلبريياا

لما"ه3،ح

!قد،ولاأ4ء

الفستقيةالديدان

3ءارهاح!رها"أ

الذيلشويهة

5ولأ"ح!3

الحلقيات

الحلقية()الديدان

ولص!+446ز!4

المفصليات

الأرجل()مفصليات

ط،؟ول!40903

الملتحيات

الملتحية()الديدان

ث!95،54!ه!!53

الجلدشوكيات

الجلد()قنفذيات

ي!ح"أول40ح،،+"أء

الفكوكشوكية

السهمية()الديدان

،يل!!:؟؟!ص!

الحبلنصفية

،أ*340،م!حلأ،،،ص!ول

الحبليات

!أ!4!5،اح

الشعبةخصائص

بهاللتصقلحيمةسوقذاتوهيمزدوجةأصدافادحريةالحيوأناتلهذه

جنسأقدمهوالشعبةلهذهالتابعأطءاول!،4الجنسأنالعلماءويعتقدبالصخور،

.الآنحتىموجودالحيواناتمن

صدفةيفرز(الأنسجةمن)طبقةبغطاءمغطاةالحيواناتلهذهالرخوةالأحسام

وحيدةرخوياتوهىالأقدامبطنية:طائفةالشعبةهذهطوائفتشمل.حيرية

ثنائيةرخوياتوهيالأقدام)بليطية(إسفينيةوطائفةالبطينوسمثلالصدفة

المحار.مثلالأصداف

ويمكنقليلامتضخموالرأسبالسجقشمبيهةأجسمالبحريةالحيواناتلهذه

تعستخدمماوعادةالرملأوالطينفىتعيشوهىالحلور،وءألىللأمامدفعه

للحماية.الفاركةالأصمداف

عقلأوحلقاتلديهاوليمىالقرعبنباتشبيهةرقيقةأجسامذاتحيوألاتهذه

أزعجتواذا،الرملأوالطينفىنفسهاتدفنحيثالشواطئفيتعيعشوهي

الفستق.حبةمثلتمدووبذلكتنكمش

خطمنهايةديويمإلفمومكتنزةرخوةالبحريةالحيواناتهذهأحسام

وأالطينفيىالحرفشكلعلىجحوراتحفروهيبالحوضشبيهطويل

الضحلة.المياهفىالصخوربينمأوىتجدأوالرمل

بشعيراتمغوومعظهمهاعديدةحلقاتداتطويلةأجسامالحيواناتلهذه

)ديدانالأشواكعديدة:طائفةالشعبةهدهطوائفوتشمل،الحركةفيتستعملها

)العلقة(.العلقيات:وطائفة(الأرض)ديدانالأشواكقليلة:وطائمة(الرمل

وأأزواجوثلاثةوبطنوصدررأسمنالحيواناتهذهغالبيةأجسامتخكون

طائفة:الشعبةهذهطوائفوتشمل،المفاص!عديدةالأرجلمنأكثر

وطائفة:)الكركند(الهيكلرخوية:وطائفة)العناكب(العنكبوتيات

ذات)الحيواناتالأرجلأرواجمفردة:وطائفة)الحشرات(الحشرات

ذات)الحيواناتالأرجلأزواجثنائية:وطائفةالمئينية(أيالمائةالأرجل

(.الألفيةالديدانأكبالألفالأرجل

الشكل،دوديةأجسامالبحارأعماقفيتعيشالتيالبحريهالحيواناتلهذه

أسفلطويلةلوامسوهماكالرأس"لململمالجسممىالقصيرالأمامىالجزءويتضمن

ملتحية.كأنهاتبدوالحيواناتهذهتحعلالرأس

هذهطوائفوتشملأشواكذاتحيريةصفائحالبحرالحيواناتلهذه

البحر()نجومالنجميات:وطائفةالمحر()زنابقالزنبقيات:طائفةالشعبة

البحر()قنافذالشوكيات:وطائفة(الهشةالمحر)نجومالثعبانيات:وطائفة

البحر(.)خيارالمبخريات:وطائفة

-أهىمحدودةمناطقلثلاثومقسمةوشفافةرقيقةأجسامالحيواناتلهده

للحركة.ذيليةوزعنفةالجذعفيزعانفولديها،الذيل3-الجذع2-الرأس

.المحيطاتفيالبحريةالعوالقمنمهمجزءوهي

منوالعديدالفمأمامرفيعخطمالجسمالدوديةالبحريةالحيواناتهذهلمعظم

وتشاله،الرملأوالطينفىتعيشوهي،الجسمجانبيعلىالخيشوميةالفتحات

الجلد.شوكياتأجنةأجنتها

بالعمود(شبيه)تركيببظويحبلحياتهامراحلمنمرحلةفيالحيواناتلهذه

التكوينمرحلةفي،الفقريةللسلسلةالحبليتحولالفقارياتوفى،الجسميدعم

الجنيني.

المثال

ءيم3ء؟"ء/لملما/!لأء3ءلمقى3ء

ع!لاءلم!إمم5?قىع+ء3"

؟ول3المءت!/؟كطولءحلم/ءحمم"/ءحإ

"3أءع9علملأء!"لمهنملمس3لم3

ع!لى؟"لم+هءلمءألمء+3ءلملممملم?

!ل!طيم2؟أءحول9آء33يميلم3أي

ع!لاءلم+كله/ت!يءلمنملم"3عىلماءلم،ك

لمهأ!5؟34حءأءأ7ءإمم5لماأ

ولع(ي3ء،3ء/يء؟*7إ

ءكا!أءلملم؟فيولىحءآلم4

!+ءحء"ه34ءلمء7

هذايلىالذيالشكليوضح

الحبلياتتصنيهـشعبةالجدول
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ا!لحبليا!ال!ف!

الحملرأسيةشعيمة

)السهيميات(

الحملديليةشعيية

المحر()قر!

قياتاررطائمة

(الحرب)سمك

اخ!جاتصائمة

الح!حمي()سمك

اغقارياتاشيبة

(رياتالمقا)

الدراسةمعينات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحيواناتدراسة

علم،لحيواناعلم،لأسماكاعلم،لأحمةا

علم،حفلزوااعلم،حيااسيتول!اعلم،ثةحال!ا

علم،لطهيوراعلم،ليئةاعلم،عىجتمالااءحيالأا

المقارنالنفسعلمالعلمىالتصنيصعلم،المحريةالأحياء

علم،المعقمةالكائناتعلم،الحشراتعلمالأحياء،

الحيوانيةالمجموعات

الصميلياتاالحارالدمالأسفئحيوان

الفقاريا!فصلىالحيوادالأسماك

القارتالولودالحيوادالعش!آكل

اغتمرياتاالحتماشةالبرمائيات

الحلدالقسفذيالدودةالثدسات

للاحمااشخوياتالراقيةساتالثد

يرللافقاالروتيفرالحشرةا

لحيوادالمجتر،احصلزوااضلمياادلحيواا

الطائراصارداالدمحيواد

رلاتا!لفقا

الحسلرأسيةشعيسة

أصسهيميات()1

أ!قارياتاشعيعة

(أ!قاريات)ا

3

الفكياتطائفةفوق

الحبليات:شعبة

الأسماكطائمة

العضروفية

الأسماكطائفة

العطمية

البرتعاليةالبارحة

الهلامىالسمك

لأدقليصا

الأرضدودة

الأس!هوايةالدودة

الألكلستومادودة

الحلدودة

الحيطيةأسدودةا

دولدا

ةودد

دولدا

دولدا

دولدا

دولدا

البرمائياتطائفةحي

الزواحف!طائفة-!م

الطورطائفةء

الثديياتطائفة-"

للاسعاتا

البحرشقائق

المرحالى

البحرمروحة

الهايدرا

انيدلدا

الدبوسيةة

السبب

الشريطيةة

المسطحةالشريطهيةة

العريضةة

المسطحةة

ودةلدا،لشعريةا

لعلقةا

لفيلاريةا

لمستورقةا

الضفدعفرخ

السممدر

الطيرسممدل

الماءسحندل

ئياتلبرماا

الضفدع

سوريمامضفدع

الشجرضفدع

الضخملضمدع

القاللةلضفدع

لعلحوم

حفالزوا

فيالصلةذاتالمقالاتالو،الزواحفعنالمسشقلةالمقالاتم!لمزيد

أيضا:انظر.والسحاليالحيةمقالتىلهاية

الحالياتفمد!هتصنلف



685الحموان

العذبةالمياهسلحفاةالبريةالسلحفاةالتمساح

تمساحالقاطور،المائيةالسلحفاةالهنديالتمساح

لطيورا

فىالصلةذاتالمقالاتانظرالطيور،عنالمستقلةالمقالاتمنلمزيد

الطائر.مقالةنهاية

بقارلأا

عرسالن

الأرنب

الأغنام

الحشراتآكل

نسادلإا

الآيل

لثورا

لجملا

الحيواناتا

لالوصورا

حصان،التاربان

الفصوصالثلاثي

المهاجرالحمام

التاريخقبلماحيوان

المنقرضالحيوان

البحرخيار

الرمليولارالد

خطبوطلأا

البحرأذن

الأرغولوط

البرونق

البطلينوس

البحربلح

الحيودك

الماءبرغوث

البردقيل

البحرحراد

الروبيان

السوداءالأرملة

الحارقالبرغوث

التارنتلا

الطيثار

العقرب

لعنكبوتا

يياتلثدا

حيوان،قودالرالحصادا

لظىالحوتا

ضراغاانيلحيتاا

القردالكيسيالحيوالى

العظمىالقردةالخفايق

القطلخزيرا

الكلبنيالحيلا

الماعزبلدا

الحوالرذوات

التاريخقبلماوحيواناتفةلمنقر

الماموتطائر،المنقرضالدودو

حيوان،لمستودوداصورلديناا

الموةالمجنحةالزواحف

المعقوفةالأسناننمرالأولالطائر

طائر،الفيل

الأرضكسلاد

الجلدقنفذيات

البحرنجمةالححرزنبق

الهشةالنحمةالبحرقنفذ

الرخويات

الكوكلالحبار

المحارالحلزون

الحلزوفيرلمحااالحيتون

المروحمطالمحارالسفندودة

الملزممطالمحارالصبيد

حيوان،لنوتياالقوقع

الولكالضحلةالمياهقوقع

القشريات

الخش!قملةالأزرقالسرطان

الكركندالبحرسرطان

الكريلالعارفالسرطان

الناسكالسرطان

الخشاشات

المسحورالابعنكبوت

القمعىالبيتذوالعنكبوت

الأحمرالظهردوالعنكبوت

القرادة

القملة

البنيالناسك

لحشراتا

فيالصلةذاتالمقالاتانو،الحشراتعنالمستقلةالمقالاتمنلمزيد

.الحشرةمقالةنهاية

الأسماك

فيالصلةذاتالمقالاتانظر،الأسماكعنالمستقلةالمقالاتم!لمزيد

.الأسماكمقالةنهاية

الحيوانحياةتاريخ

لارتقاءوالنشوءالتكيفاالأحفورة

ثةلورااةلحيااضلأرا

الطيعىالالتحاب

للحيوانالبيئيالموطن

ذاتالمقالاتانظر،للحيوانالبيئيالموطنعنالمستقلةالمقالاتمنلمزيد

أيضا:وانظر.البيئة،البايومبمالبيئيالموطن:مقالاتلهايةفيالصلة

الاستوائيةالغالاتالسافالاالرطمةالأرض

المطيرةالشجرمنالحاليالسهلالبراري

العابةالبحرشاطئالتندرا

المحيطالصحراءلجبلا

الإقليمية

التحول

التكاثر

الوقائطالتلوي!

البيئىالتنكر

.لأذنا

لأسسانا

افلأصدا

لحلدا

لحوفا

فرلحاا

لحرلتمفةا

الكلببارفوفيروس

الببغائية

مرض،البرومميلية

الحيوانحرب

الجمرة

الوطنيةأودوبونحمعية

الأخضرالسلام

البيض

الحليب

لريشةا

لشمعا

وسلوكهالحيوانسمات

البيولوجيةالساعة

السبات

الصيفىالسبات

السيطرة

الصوت

يزةلغرا

لفيرومولىا

لنموا
لنوما

الحيوالاتهجرة

الحيوانجسمعفماء

القانصةالخيشوم

القردالدماع

الامششعارقرونالحوتدهن

للسانانبلذا

ليدالريشةا

ال!ن

المركبةالعين

الحيوانأمراض

داء،الكلبالأران!حمى

الفطريمماالمرضالحيلردو

والفمالقدممرضالرعام

العرقوبيالورمالكلابسل

المقريالطاعود

المنظمات

للطبيعةالدوليالصدوق

وإنمائهاالفطريةالحياةلحمايةالوطنيةالهيئة

الحيوانمنتجات

الكافيارالنحلعسل

اللحمالخامالعنبر

الهلبالغراء

الفراء
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مقالا

حوض،ئيةلااءحياالأا

لط!ا،لميطريا

اسباتواالحيوانتربية

الحيواناتتحنيط

الحيوادحديقة

الفطريةالجاةحماية

الألي!الحيواد

صلةذاتأخرىت

كطالبريالحيواد

العر!ةالبلاد

الطميعةدراسة

عةاشرا

يرا!سعاا

نسيركا

السمكصساعة

الطسيعيةالمواردصيانة

الصيد

الحيوانعبادة

االفود

اشياور

ك!حالملأاءترا

الموضوعصرعا

الحيواناتأنواع-أ

الوحشيةوالحيواساتالأليمةالحيوانات-أ

المائيةوالحيواناتاكريةالحيوالات-ب

ال!رحلالمتساويةالحيوانات-!

اساردااسدماذاتوالحيوالاتالحارالدمداتالحيوالات-د

اطحيوا،تالعلمىالتصنيروهـ

الحيواناتأهمية-2

للمفالمساعدةالحيوالات-أ

باكبفا!ارةاالحيوالات!

اكشىعليخاأترائت!الحيوا،ت-!

اطحيوالاتاكبمتحرحماية-د

الحيواناتوجودأماكن-3

الحبالحيوا،ت-أ

الطميعيةالححتمائشماطقحيوالات-ب

المعتدلةامحاباتاحيوانات-!

الاستوائةالعاباتحيواسات-د

اصحارياجرا،تهـ-

القطميةالماطقحيوالات-و

المحيطاتحيوالات-ر

الحيوانحياةأنماط-4

معاتعيت!التيالحيواسات-دالحيوا!اتدفاعات-أ

المهاصرةالحيوالاتهـ-وصعارهاالحيوانات-ب

والماحالحيوالات-والحيواناتمساكن-!

الحيواناتأجسام-5

الحيواناتتتحرككيص-أ

الحيوا،تتتغدىكيص!

الحيواساتتتحفسكيف-!

الحيوالاتتتكاثر!يص-د

الحيوالاتحواسهـ

الحيوانيةالمملكةتصنيف-6
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بلطف.ويعامل،للرفقةيقتنىحيوانالأليفالحيوان

السنينآلافمنذالعالمأنحاءكلفىالساسبعضظللقد

شيوعاالأكثرالأليفةاوالحيوانات.الأليفةالحيواناتيقتنون

والهمسترالأممتراليةوالببغاواتوالقططالكلابهي

بحيواناتأيضايحتفظونالناسبعضلكن.والأسماك

والحشراتوالحياتالسحاليمثل،معتادةغيرأليفة

الفئراناليابانيينالآطفالمنال!ضيرويروضوالقرود.

المكتشفوناستخدمولقد.الموسيقىالرقصعلىويدربونها

أهلويعتبر.أليفةكحيواناتالبطريقطيورأنتاركتيكالقارة

نأكما.الأليفةالحيواناتضمنمنالخمسحيواناتالهند

الصين.فيشمائعةأليفةحيواناتالغاقطيور

وملاعبا.مسليارفيقاالأليفةالحيواناتتصبحوقد

وإطاعةبالخدعالقيامبتعليمهاالناسبعضويستمتع

طريقعنبالمسؤوليةالشعورالأطفالويتعلمالأوامر.

الاطمئنانعليهميتعينإذ،الأليفةبالحيواناتاهتمامهم

والمكانوالتريض،الطعاملهايتوفرحيواناتهمأنإلى

صحيةحالةوفيسعيدةتكونحتىسمكنهاالمناممب

هذهمنالكثيرفإن،الرفقةإلىوبالإضافة.جيدة

وحراسةبالصيدتقومفالكلابمفيد.الحيوانات

العمى.وإرشادوالأغنامالأبقارورعيالممتلكات

طيورتقومكما.والجرذانالفئرانالقططوتصطاد

جميلة.أصواتوإصدارأضغريدباأس!صناريا

الأليفةالحيواناتأنواع

يعيشالتيوالمنطقةالمسكننوعإن.المنزلحيوانات

بنوعكبيرةصلةذاتالغربيةالبلادفيالإنسانفيها
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تنت!.والمأوىالطعامفيأصحابهاعلىتعتمدالأليفةالحيوانات

الأطفالمنالكثيرويتعلم.بشغفالإطعاموقتوالقططالكلاب

الأليعة.بالحيواناتعنايتهمطريقصالمسؤولية

الأليفة.الحيواناتمحبىبعضيختارهالذيالحيوان

فيبهاالعنايةتسهلوالأسماكوالطوروالقططفالكلاب

تقريبا.المساكنمننوعأي

علىالغربيةالبلادفيالإنساناختياريقعأنوقبل

المنزلحجماعتبارهفييضعأنيجبأليفطائرأوحيوان

إلىالكولىكلبيحتاجفمثلاالطائر.أوالحيوانوحجم

كانفإن؟للتريضواسعةحديقةأوفناءذيكبيرمسكن

نأيتأكدأنمنبدفلاشقةفىيعيشالغربيالإنسان

لطائراختيارهيكونثمومن،الحركةلهاستتاحالحيوانات

القياميمكنهالصغيرالطائرفهذامغرد.كناريأوصغير

المسكن،حوللعبهطريقعنحركةمنيحتاجهمابأغلب

المنزلخارجفقطقصيرتجولمنلأكثريحتاجولا

الطلق.الهواءلاستنشاق

مثلكبيرةبدرجةأصحابهاعلىالقططتعتمدولا

أهدأوهي.السببلهذاالناسمنكثيرويفضلها،الكلاب

نجاستهالعدمالناسبعضويفضلهاالكلابمنرقةوأكثر

وفى.المنزلخارجالتريضتحتاجأيضالكنهاكالكلاب

منولابد.الحديقةحولالجريللقطةيم!شالجميلةالأيام

ليلا.المنزلإلىالقطةإدخال

أليفةحيواناتتصلحالطيورمنمتعددةأنواعوهناك

مساحةتحتلأقفاصفيتعيم!فهىالصغير.للمنزلجيدة

وسلوكهاوجمالهاغناؤهاصاحبهايسعدولربما،صغيرة

نأكماالأغانيترسلفالكناري.ساعةكلفيالغريب

حيواناتتجعلهاوالسعيدةالأنيقةتصرفاتهاطريقة

أيضا.موسيقيةأصواتالمغردةوللعصافير.مبهجة

منتعتبرالنشطةوحركتهاالزاهيةألوانهاومشاهدة

الأستراليةوالببغاء.الناسمنكثيرعندالمبهجةالمشاهد

الكلامتتعلمأنويمكنهاشعبيةالأكثرالطيورمنواحدة

علىالمشيعلىتدريبهاويمكنكبير.مهرجأنهاكما

اللعبدفعوعلىنفق،خلالمنوالعبورمشدودحبل

التيوالقطاراتالسياراتفيالركوبوعلىوسحبها

دمى.شكلعلى

الحيواناتعلىبهاتتفوقواحدةميزةوللأسماك

وأليوموحيدةتتركأنالممكنفمن.الأخرىالأليفة

مراتللطعامالأسماكمعظموتحتاجغذأء.دونليومين

مائياحوضاتصنعانويمكنك.الأسبوعخلالقليلة

حوضفيالنباتاتبعضزراعةطريقعنمتوازنا

الذيالأكسجينمنجزءاالنباتاتوتوفر.المائيةالأحياء

إضافةيجبلكنالماء،تغييريتعينولا.الأسماكتحتاجه

تتبخر.التىالكميةمحلليحللاخرآنمنالماءبعض

مثلأكثر،عنايةالاستوائيةالأسماكأنواعبعضوتحتاج

وألهاخاصةأغذيةوإضافةالحرارةدرجةفيالتحكم

الأحياءانظر:الماء.خلالمنالأكسجينفقاقيعتوفير

.حوض،المائية

المزرعةفييكونماعادة.الأليفةالمزرعةحيوانات

فيتقريبامزرعةوكل.الأليفةالحيواناتمنعديدةأنواع

علىللقضاءوقططأكثرأوكلببهاالغربدول

التىالحيواناتصغارالأطفاليلاعبكذلك.الفئران

الحملانمنيجعلونوقدبها.ويهتمونالمزرعةفيتعيح!

تتبعماوغالبا.أليفةحيواناتالجديانأووالأرانب

وهي،الحظيرةحولالأطفالالبطوصغارالكتاكيت

صغيرحصانأوفرسللأطفاليكونوقد.للطعامتقفز

المزرعةصاحبوبناتأبناءمنالكثيرويري.يركبونه

بتنظيفهاويقومون.الريفمعارضفيلعرضهاالعجول

أنهمكماوملساء.نطفةبهاللاحتفاظبالفرشاة

هذهعليهتنامالذيالقشيكونأنعلىيحرصون

نظيفا.الحيوانات

منالعديدتحتفظ.المدارسفيالأليفةالحيوانات

.الدرسقاعاتفىالأليفةبالحيواناتالدراسيةالفصول

ونومهاالحيواناتهذهأكلطريقةوالبناتالأبناءويتعلم

وأبيوتايبنونوهمبصغارها.وعنايتهالعبهاوطريقة

فيوهناكبها.ويعتنونويطعمونهالحيواناتهمأقفاصا

الحيواناتمنمعينةأنواعاتضمحظائرالمدارسبعض

والأسماكوالجرذانوالفئرانوالهمستركالأرانب

.والحيات(الطين)ضفادعوالعلاجيموالضفادع

الأحيانبعضفيالدراسيةالفصولبعضوتحتفظ

النحل.خلايافيأوزجاجوراءللنملبمستعمرات

مجموعةنشاطاتمشاهدةللطلابيمكنوبذلك

.الحشراتمنكاملة
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يأليسهالاحتهـاصيم!!الأاج!مةاأ!لأسماكالمائيةالأحياءحوض

ءااكرمعقمحا،ف:ع!.صعب!ةشقةك!حتىتقريما،مسك!

ء.يهثإصعامهايخيرالأالاسماكاشإد،الأايمةاالحيوالات

الأليفالحيواناختيار

بقدرأسصهـ!اشىالإنساديتعرفأليفحيوانشراءقبل

حيوانافيحتار،الأليفةاالحيواناتأنواعكلعلىالإمكان

ماويعرف.عندهتتوفرالتيأسماحةافيبراحةالعيشيمكنه

عددوك!،المسزأطخارجللتجولمحتاحاالحيوانكانإذا

وه!!،اليومحلالاشعايةإلىالحيوانسيحتاجوهل،المرات

يتصرفكيروبه؟للاعتناءالبيتفيشخصهنالكسيكون

؟عادةهادئهوأودائما،الأغرابمعودودهوهل؟الحيوان

ما؟لسهولةويغضبينزعجأوالصغارللأطفاليرتاحهل

الأطعمة؟هذهت!ظف!وكميتخاولها،التيالأطعمةنوع

عليهسي!صناصذياأصش!طامنللتأكدأ!حيدةاالوسيلة

عليهاسي!ضناكتىأسكيفيةوايكبرعندماالأليف!الحيوان

ونقىمعروفحيوانشراءهي،نموهاكتمالعندسلوكه

السلالة.نفسمنأبواهيكونالذيالحيوانوهو،السلالة

السلالةذاتالحيواناتأي،الهجينالحيواناتأما

شراءويجب.حسنةأليفةحيواناتأيضافتصلحالختلطة،

منالنوعهذابتربيةقامشخصمنالأليف!الحيوان

هذهبيعفيمتخصصمتجرمنأو،طويلةلفترةالحيوانات

لقيقدالحيوانأنمنأصأكدايم!ضكوبذلك.الحيوانات

الضروريةحاتاللظوك!!المناسبوالغذاءالجيدةالعناية

التمئبحياةتوقعالحيوانلمربيويمكن.الأمراضضد

أصغر.امنذبهالعنايةتمتماإذاوسعيدةوصحيةطويلة

العملعلىالتدريب

بأنواعالقيامعلىالكلابأنواعمعظمتدريبيمكن

وأتستردأنيمكنهامثلافالكلاب.العملمنمعينة

رعيفيتساعدأنويم!ضها.للصيادينالطريدةتسترجع

اخرىبمهاموالقياموالمزلجاتالعرباتوسحبالماشية

خلقمهمةوأكبرلهاعملأهمهووهذا،كالحراسةعديدة

عمليةمنتأتيجداسهلةالتدريبوعمليةأحلها.ص

للإمساككرةوراءوصاحبههوأوراءهوأوأمامهالجري

...إليكالكرةد!رحاعوحدههوذأ!كبعديحريأولها،

أ--.إ

الحبوبومخازنالمساكنفيالقصطأتصاردماأجاوغا

مثل،الأليفةالحيواناتتساعدكما،والجرذانالفئران

بالحدائق.الحشراتعلىالقضاءفيأحلاجيما،واالضفادع

الأليفةبالحيواناتالعناية

أليفحيوانأيتغذيةفيولىالأالقاعدةإن.التغذية

كلجيداوغسلها.نظيفةطعامهأطبالىعلىالمحافظةهي

للتمشيكافيةفرصةعلىالحيوانيحص!!أنيح!و.يوم

سيأكلهالذيالقدرالحيوانأعط.نحيفا"أملصي!صتأد

الطعامتقديمإن.إنائهفيمنهبقيةيتركأنندرشقصأ

منحمايتهفييساعدمنتظمةأوقاتفيأسدطبالمناسب

.الأمراض

الحيواناتمنمتنوعةبمجموعةيحتفظونالمزرعةأطفالمعظم

المررعة.!يللعملأيضايستخدم،الخيوأ!!تلم!ها،ولعضالأليفة
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تمتل)أعلاه(الموضحةالأمشراليةالببغاواتمث!!الصغيرةالطيور

بهذهالاحتفاظيجبمعتاد،هووكما.الم!زلداخلبديعةحيوانات

الجلوسعلىبصبرطائرهادربتالمال!صةهدهلكن.ا(لأقفاصفيالطيور

يديها.على

علىللمحافظةضروريالمتوازنالغذأئيوالنظام

الطعامشراءويمكن.جيدةصحيةحالةفىالحيوان

هذهبتحضيرالعلماءويقوم.الحيوأناتلمعظمالجاهز

منالصحيحةالمقاديرعلىتحتويبحيثالأطعمة

مننوعلكلوالبروتيناتوالمعادنالفيتامينات

الاطمئنانيمكنالأطعمةهذهوباستعمال.الحيوانات

ولا.الصحيحةالتغذيةعلىيحصلالحيوانأنإلى

ولكنلها،شىءأيإضافةإلىالجاهزةالأطعمةتحتا!

قطعةمثل،لحيواناتهموجبةتقديمفيالمربونيرغبقد

بعضأوالتفاحمنشريحةأواللحممنصغيرة

فىالحيوانإطعامويفض!!.الأستراليللببغاءالخضراوات

لهالكافيةالكميةتوفيرمندائماوالتأكد،منتظمةأوقات

.العذبالماءمن

حظائرالحيواناتلكليكونأنيجب.السكن

مناسبةأقفاصفيتعيشأنيجبفالطيور.جيدةوأماكن

فإنحجماالأصغرللطيوروبالنسبةولنشاطها.لأحجامها

تسمحلابحيثمتلاصقةتكونأنيجبالأقفاصقضبان

يكونأنويجب.نفسهوخنقبينهارأسهبإدخالللطائر

الأستراليةوالببغاواتللكناريسم3.1حواليالمجاثمقطر

الأخرىالمحلقةوالطيوروالكناري.المينةلطائرسعم2،وه

توضعوأنالقفصداخلللطيرانمجاللهاشوفرأنيجب

مثل،النطاطةوالطور.الأقفاصأطرافعندمجاثمها

مجاثمهاتكونأنيجب،المينةوطيورالمغردةالعصافير

معبعضهاتلاصقاوأكثرالقفصأرضيةمنقرباأكثر

بعض.

وجافدافئمكانالأليفللحيوانشوفرأنويجب

إبقائهعلىللحيوانفرشأوصندوقأوسلةوتساعد.للنوم

كما.الهوأئيةالتياراتمنوحماشهالأرضيةعنبعيدا

المطرمنمغطاةالأقفاصأوالحظائرتكونأنيجب

تسمحكافيةبدرجةكبيراالمكانيكونأنولابدوالجليد.

.والاستدارةبالوقوفللحيوان

تجلسإذنظافتها:علىالحيواناتمعظمتحافظ.النظاف!

وأريشها،الطوروتسوينفسها،لتلعقلساعاتالقطط

فيمتعةالمينةوطائرالكناريطائرويجدبمناقيرها.تنظفه

وتحب.المكانحولالرذاذتطايروفيالماءفىالقفز

وأ،المبتلةالخسأوراقعلىالتدحرجالأستراليةالببغاوات

.البخاخبوساطةبالماءترشأن

بالصحةالحيواناتمعظمتتمتع.الأمراضمعالجة

بالقدروالعنايةالمناسبوالمكانالطعامتوفيرتمماإذاالجيدة

أصابهأومؤذياشيئاابتلعأوأحدهاجرحوإذا.المطلوب

.بيويطبيبإلىأخذهفيجبمرض،

كنتإذاإلا،بمفردكالمريضحيوانكعلاجتحاوللا

والعلاج.لعلاجهفعلهيمكنوماالعلةمعرفةمنمتحققا

ولربما،خطرةبدرجةالمرضعلىالتعرفيؤخرقدالمنزلى

.بالحيوانالإضرارإلىيؤدي

معظممنالوقايةالممكنمن.الأمراضمنالوقاية

تحصينالبيطريللطبيبويمكن.الحيواناتأمراض

سلمثل،فتاكةأمراضمنلحمايتهالأليفالحيوان

وداءالبريمياتوداءالمعديالكبدوالتهابالكلاب

الكلب.

والقراد،والقملالبراغيثمثل،الصغيرةوالطفيليات

صحيح.آخرمريفإلىحيوانمنالمرضجراثيمتنقلقد

كلفيالحيواناتملاجئتقوم.النسلعلىالسيطرة

الضالة.والكلابالقططمنالملايينبإعدامعام

عنالحيواناتتناسلبمنعالبيطريونالأطباءويقوم

التناسلية.أعضائهبعضإزالةأيالحيوانخصيطريق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القطغينياخنزيرالأرب

لكلبانحيوا،الراقونببغاء،لباراكيتا

الكناريالذهبىالسمكالببغاء

ببغاءالماكاو،الاستوائيةالسمكةالمتيمةالببغاء

طائر،المينةالطائرسملث،الجبي

القارضالهمسترلقردالحصادا

علم.،البحريةالأحياءان!:البحر.حيوان
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لرباحاقرد(ا!الحباعزال)الأدمي

العربيةالبلادفيالبريالحيوان

الحيوان.العربيةالبلادفيالبريالحيوان

يؤثروكلاهما،البريللنباتالمكملالآخرالشقهوالبري

يرتبطكماتماماوثيقاارتباطاتقليدياويرتبطانالاحرفى

والإنتاججهةم!الحيوانيالإنتاجوهولهماالمقابلالتيار

لخدمةالموجهالاخيرالتياروهذا.أخرىجهةمنالنباتي

الفطريالجانبعلىخطورتهلهاحتياجاتهوتغطيةالإنسان

ونباتا.حيوانا

بيئيةوعواملومناخاتتضاريسالعربيالعالمتحكم

علىانعكاساتهالهاهذهوكل،ومتعددة،متباينةأخرى

العربية.البلادفىالبريالنباتانظر:.الفطريةالحياة

التركيزغذائهمصادرتأ!ننحوالإنسانسعىفيويلاحظ

جهةمنالمستأنسةالحيواناتوتربية،جهةمناكراعةعلى

معظمافىالفطريةالمراعىإطارداخليتمهذاولكن،أخرى

وتربيةتسمينمزارعتخصصحيثماندر،إلا،الأحيان

استغلالونتيجة.الفطريةبالمراعيالمباشرالمساسعنبعيدة

اررا!ةلأغراض،العريالعالمفىخاصة،الفطريةالمراعي

والوبروالأصوافوالألباناللحوملإنتاج،الحيواناتوتربية

للحيوانتامتجاهلفياندفعالاتجاههذافإن.إلخ،.والشعر.

ومتطلباته.وبيئتهالبري

المساحةمعمقارنةالفطريةالمراعيومساحة

التىالحيواناتوترعى.ضئيلةالعربيللعالمالإجمالية

وأأوبارهاأوأصوافهاأوالبانهاأولحومهالأجلتربى

برزتحيث،شحيحةفطريةمراعفىإلخ،..أشعارها.

هوأصبحالذيالبريالحيوانوبينبينهاالمنافسةصور

لاجلحيوأناتهالإنسانويساند.الأزمانمرعلىالخاسر

الحيوانمنللخلاصالسلاحإلىيلجأوقدح!اشها،

!ألح

بموخ!!،1؟
لاءعلم!برئر

!ط؟لم!!!-

7!ثيم



الحبارىطائر

الحبارىذكرلدىالاستعرافالجنسي

الضمورمنتعانىالفطريةالبيئاتوماتزال،البري

النباتعلىكلهالخطرهذاوفى،التدريجيوالانكماش

الفطريين.والحيوان

كبيرمجهودبلاوتتكاثرتربىالحيواناتهذهبعض

الماعزوأخوها،الأرضفىلتسرحأ!االمجالفتحغير

فائقةمقدرةذوفهو.الفطريةالبيئةفىكثيرايؤثرالذي

وقادر،تقلباتمنالبيئةينتابماكلجمعالتأقلمعلى

نأعلىالمقدرةوله،كانتبيئةأيةمعالتأقلمعلىأيضا

يرعىحينأنهفيهماوأ!عوأ.الحيواناتمنغيرهيعايم!

الماعزللعابأنثبتكماتماما،جذورهامنالنبتةينزع

علىثابتشيءمنهابقيإنالنبتةنمواستمراريمنعأثرا

وقتإلىالرعييواصلأنيستطيعأنهكما،الأرض

.إلخ...الليلمنمتأخر

العربيةالبلادفيالبريالحيوان

الليليجنيبأبوثعبان

العربية(المهاة)المارية

ظلاطالمالاتتوقفللغذاءالإنسانوحاجة

واط.والقفارالبواديفىمتزايدالسكانيانفجار

.سعلىالناميةوالدولالمتقدمةالدولفىوالبدو

ويئوالمصانعالمزارعتمتدالحاجةهذهتغطىولكي

والغاباتالفطريةالأراضىعلىالزاحفسرطانها

التءيعيشحيث،المتوازنةالبيئيةالنظمحساب

المعت.منكانالميالمناطقوحتى.البريانوالحيوان

للإنساأأمكنالسابقةالأزمانفىإليهاالوصول

الإإ.علاقةكانتوقد.الحديثةالنقلبوسائليخترقها

وأالحاجةعلىتقومالماضيفيالبريالحيوانمع

بالغرتفيبدائيةادواتوبوساطةالنفسعنالدفاع

الفتاكةبالأسلحةمدرعاأصبحاليومإنسانولكن

االبريالحيوانعلىالمجحفالانتصارعلىساعدته
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إلىبعضهواندثرالعالمفىمكانمنأكثرفىانحسر

ال!بد.

الحياةصورةفيالجمالفقدأنهالإنسانأحسوحينما

فواتبعدولكن،إصلاحهيمكنماإصلاححاول،الفطرية

.لأوانا

العربيةالجزيرةشبهحالة

الفطريةوحيائها

هو!مجهولةالعربجزيرةكانت،قريبةعهودإلى

بحورقاطنها.هولمنمجهولأحولهاماوكانخارجها،

الناسكانزمنفىبهامحيطةمياهوبحور،شاسعةرمال

لشبهالاجتماعيةالتركيبةوكانتوركوبها.البحاريهابون

وغيرتهاوتقاليدهاالقبائلنظامعلىتقومالعربيةالجزيرة

الحركة.فيوحريتهاأرضهاعلى

،الجزيرةشبهإلىأضاساانتبهأضفط،اعصرانبثقوحين

معرفتها،دروبويسلكبهايهتمحولهامنالعالموبدأ

عصروزامل.وحيواننباتمنالفطريةحياتهاخاصة

أضطويرهاأبوادي:اأغرىافىضخمتنمويانفجارالنفط

الحياةحسا!علىذأ!كوكانفيها،الحياةظروفوتحسين

يعالجا!ذيااحصبيراالخل!!فحدثبمالامنةالتقليديةالفطرية

وهكذا!نفحسهالنفطعصرتمعصا!منبدعمالآن

الحلقة.اكتملت

صلةعلىالبعيدماضيهافىالعربيةالجزيرةشبهكانت

حيواناتهاوكانت،أخرىجهةمنوآمميا،جهةمنبإفريقيا

كانتالعصورتلكوفى.والهجرةالتنقلحرةالفوية

أثرىمما،المياهوفىوشجرها،عشبها،النباتاتفيالوفرة

فىالعصورتلكأهللناسجلهالذيالبريالحيوانكثافة

الصخر.علىرسومهم

لناتركهاالتىالبريةللحيواناتالعديدةالرسومهذه

فقطتسجلأ3مكشوفةجبليةصخورواجهةعلىالسلف

،آنذاكالحيوانخاصةالفويةالحياةفيالوافرالتنوع

كانتالتىالبسيطةالصيدبوسائلأيضاأفادتول!ضها

المستأنسةالحيواناتعددمتوسطفحيوجدول

مأ099الثنيانعنرأس(ألف)وحدة

العربيةالمملكةفيوجدتالاثارهذهومعظم.تستخدم

عصرولكن،العربيةالجزيرةشمبهدولأكبر،السعودية

أجلمنالصيدفأصبحللصيد،حدشةبعددجاءالنفط

ودخل،!الرياضةأوحينا،الصيدأوحينا،فقطالقتل

.البريالحيوانوخرخ!السلاخ

إصلاح-قائماالجهدومازال-العلماءحاولوقد

لكشفولاتزالالدراساتوت!ضفت،حدثأ!ذياأضلفا

وما،يرحلأنكادومامنه،بقىماالبريالحيوانأسرار

الحياةلحمايةالوطنيةالهيئةانظر:.عودةغيرإلىاندثر

وانمائها.الفطرية

فهناك،البيئيةمواقعهاعلىبناءالبريةالحيواناتتصنف

الواحاتوبيئةالصحراءوبيئةوالصخورالجبالبيئة

وغيرها.

النمسوالصخور:الجبالبيئةحيواناتبينفمن

العربىوالنمر،والضبعالذنبطويلوالنمسالذيلالأبيض

والغزالالاسود،والقنفذالنوبيوالوعلالبريأغطوا

والفهدوالوبر،،العربىوالزريقاءأصصخور،ا:جرذ،أعربىا

.)الشيتا(لصيادا

والثعلب،،الأفعىالصحراء:بيئةحيواناتبينومن

الصحراءوزغبة،والريموالدبور،،الرملوجرذان

،دوكاسوغزال،والعضل،الجمالوعنكبوت،والسحالي

واليربوع.الصحراء،وقنفذ،الرمالوقط،والفنك

الجغرافيةالحيوانيةالأقاليم

العربيةالجزيرةشبهفى

التقاءمن!قةوظلتالعربيةالجزيرةشبهكانت

الجزيرةشبهفيتلتقى.والحيوانيةالنباتيةالأقاليملختلف

القطبإقليمأ-:هىجغرافيةحيوانيةأقاليمثلاثةالعربية

إفريقياوشمالأوروبااليوموتمثله،القديمالشمالى

-ج.الإفريقىالاستوائيالإقليم-ب.أسياوشمال

المميزةحيواناتهاالثلاثةالأقاليمولهذه.المشرقيالإقليم

بدراسةتأثيرهاعلىالاستشهادللعلماءأمكنوقدلها،

آثارفمن.العربيةالجزيرةشبهداخلحيواناتهاحركة

شبهفيالذئبوجودالقديمالشماليالقطبإقليم

الإفريقىالاستوائيالإقليماثارومن،العربيةالجزيرة

الطيورمنوالعديدوالفهدوالبابونالضبعوجود

الإقليمتأثيرأما.والأسماكوالزواحفوالحشرات

حركةكانتحيثالأزمانعبروأضحفهوالمشرقي

كانتوجسورمنافذعبرنشطةوهجرتهاالحيوانات

حتىالمندبوبابهرمزمضيقمثلمناطقفىقائمة

وحتى،العربىوالخليجالأحمرالبحرمنكلظهور

الحركة.إيقاففىكثيرايؤثرالمالعاملانهذان

جمالماعزأغمامألقارالإقليم

العربىالصرب

الأوسط

العرديالمشرقشمال

التعاونمجلسدول

6"564

2786،

327،2

3ء2

013/04

34)690

221583

894،4

12و762

342685

692،4

3(977

لا\437

441،8

274

317
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والطور.الحيوالاتم!العديدتحذب،جافةبيئةوسطخضراءجزراتشكلالصحراويةالجاطقفيالأودية

الحجم.الكبيرةالحيواناتأنواعمنللعديدآمثاملاذاتوفرالجبليةالمناطقفيالأودية
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.السرواتجبالماطقفيرئيسىلشكلويوجد،بالالقراضالمهددةالحيواناتمنالعربيالنمر

تلاهوماالنلوجعصرتأثير

البريالحيوانحركةفى

أحدكانتالعربيةالجزيرةضمبهأنالعلماءيعتقد

العصور.تلكحيوانإليهاهاجرالتي()الملاجئالملاذات

انحساربعدالجافةالحقبتتابعأنأيضاالعلماءو!كد

موانعبروزإلىأدى،العربيةالجزيرةشبهفيخاصةالث!وج،

وكلالعربيةالجزيرةشبهبينالاتصالأوقفت،قويةجفافية

.البريالحيوانحركةحريةدونوحالتوآسيا،إفريقيامن

الشاسعةالرمالبحورالقويةالجفافيةالموانعهذهبتومن

الحجريةالصحارىجانبإلى،العربجزيرةشبهفي

دفيالقساوةشديدمناخبروزالتغييرهذاوتبع.الصخرية

انتهاجإلىنبائا،أوحيوانا،البريةالكائناتمنالبعض

ذلك.تعذرحالةفيالانقراضإلىأو،للتأقلمأساليب

بأربعةيقدرماقبلالعربيةالجزيرةشبهأنالعلماءيعتقد

مناخغيرمناخذاتكانت،خلتسنةآلافخمسةأو

وأنهاراكثيفةوغاباتحضراء،مروجاكانتفقد.اليوم

خلالوتتجولباردا،طقسهاوكان،وفيرةوأمطاراجارية

،واطمئناندعةفيالحيواناتمنشتىأنواعالأجواءتلك

العصر،ذلكإنسانذلكفىبما،سليمبيئيتوازنوفي

دفاعاذلكيكونفإنماالبريالحيوانعلىاعتدىإنالذي

وبأسلحة،يومهقوتيكفىغذاءليصيدهأو،النفسعن

والسهم.القوسأوالحربةفيممثلةبسيطةبدائية

)الفونا(العربيةالبلادفيالحيوانيةالمجاميع

الحيوانيةبالمجاميعالخاصةالمراجعحاليال!تتوافر

نقيضعلىوذلكالفونا،يسمىماأو،البريةللحيوانات

التيالفلورا،أو،النباتيةألمجاميعمجالفطملاحظهوما

فيالبريالنباتانظر:.عامةبصيمفةالدولبهااهتمت

بالسرعةالعجزهذايغطىأنوالمأمول.العربيةالبلاد

يعانيالبريالحيوانإنحيثالجاد،والعمقالمطلوبة

عنه.شيءأيمعرفةقبلاختفائهإلىيؤديقدمماالكثير

الطبيعيالتاريخبعنوأنوثائقيةمؤلفاتبالطبعوتوجد

الحيوانيةبالمجموعةالاهتمامعنلاتكفىهذهولكن

التوثيقية.

ماالحيوانيةالمجموعةمجالفيالمناشطأبرزمن

الهيئةفيممثلةحاليا،السعوديةالعربيةالمملكةبهتقوم

نشرأمكنحيثوإنمائها،الفطريةالحياةلحمايةالوطنية

المجموعةحولضخمامجلداعشرخمسةإلىيص!ما

المجلداتهذهتضمنتهماومعظم.بالمملكةالحيوانية

ولاتزال،الحيوانلعالمجديدةإضافاتيعتبر

.مستمرةالاكتشافات



القطاطائر

رمليثعلب

الرملىلقطا
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اللونعسلىالعداء

ىالحبارطائر
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يجذب،الحيوانيةلالمجموعةالخاصةالمراجعحوتهوما

مواضيعها،فيتتعمقأنالموسوعةهذهعلىويوفرالعلماء،

شبهفيالحيوانيأطتنوععامةنماذجتسردأسةالمقاهذهأنغير

فيوكذلك،أعسعوديةاالعربيةالمملكةخاصةالعربيةالجزيرة

أحربية.االدولبعض

اتلحشرا

أجبأساصتمتباينةدأنماصالحشراتعالميزخر

على-أطحياةأ!اءااغانوناهوكما-كلهاقائمة،المعيشة

.ومأكولآح!لمبدأ

مثلباشعييقومماالحشراتمن.الرايمةالحشرات

قديمةحشراتوالجنادب.واليسرايغوالجرادالجندب

التأقلمفيونجحت،عاممليون002قبلأسلافهاعاشت

وأ07ارتفاعإلىمنهاالواحدةتقفزوقد،أجيئةامع

طولقدرمرة04و03ب!تمايعادلماوهوسما،08

أملتحيثللماء،مسفذغيرالجندبوجسمجسمها.

الصحراوية.الجفافيةالظروفذلك

شىيشاححدأ!ذياالصحراويالجندبأمثلةومن

علمياعليهيفلة!أ!دياالجندبأحسعوديةاالعربيةالمملكة

نهبأنصفهأديم!تماأو)أك!حه!،ول؟ححه!ولزوله،ولكا3لاسماا

السمينة.الجندبة

حينخطبرهويزداد،الجنادبمجموعةمن.الجراد

الخطورةهذهوتت!صر.غدائهمصدرويقلعددهيتكاثر

أطجراديتكونحتى،السنينمنعدداتستغرقدوراتعلى

الصحراويملامإلجرادوتتغيرمهاجر.ضخمسرب

الأجنحةوتطولاللونويسودأسرابهتكوينعندالعادية

من8تتراوحلمدةالطيرانبذلكالجرادةوتستطع،وتقوى

توقف.بلاساعات9إلى

،اللونسوداءأوصفراءجندبة.السمينةالجندبة

نفسهاكلنوتدا!.وهناكهناقافزةالصحراء،فىتشاهد

ويطلقالأعداء،لإخافةالمفاصلمندمويسا،بإطلاث

تضغطحينهذايحدث.المفاجئاننريفاسمعليه

المحيطالجلدتحتالدمضغطصيزدادبصهاعلىالجندبة

.الدموينطلقالحلدشينفجراطفاصابمنصقة

الحشراتمن)المفترسات(.اللحوماكلةالحشرات

فرسحشراتالسعوديةالعربيةالمملكةفيتشاهدأخيا

(.)السرعوفالنبي

وتصعبمليئتها،التأقلمشديدةحشرة.النبيفرس

أمامهامنطقةالأماميةأطرافهاتمدلأنهاوتتميزرؤشها،

!+الأ،3!الإنجليزيالاسممصدروهذا،تصلىكأنما

الاسمجاءومنه،نبييعنيإغريقياسموللحشرة13،ول!لملا،

رأسها،للحشراتصائدةحشرةوهى.انبيفرس

،صغيرةالاستشعاروقرونكبيرتانوعيناحا،متحرك

الناعمة.الخلفيةالأجنحةتغطيكبيرةالأماميةالأجنحةوا

.الضرورةعندالطيرانفيالأجنحةالحشرةوتستخدم

تخدرالتيللزنابيرفريسةالنبيفرسحشرةتقع

حينيرقاتهابهالتتعذىعشهاإلىتنقلهاثم،الحشرة

اخر.نوعمنزنبوربيضهاعلىويتطفل.تفقس

الفرديةالمرحلةفيالصحراويالجراد
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توجدالنبيفرلرجرادة

الشرقيالحاليالردعفي

العربيةالمملكةفى

السعودية.

للماشية.علفاالأسواقفىلبيعهاتمهيدابالمبيداترشهاقبلكيسداخلوضعهاتمالجرادمنمجموعة
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الحشراتمنالمجموعةهذهتقوم.المحللاتالحشرات

وذبابالخنافسبينهاومنالتنظيفهيهامةبيئيةبعملية

أ!سعودية.اأجيئةاصىيوجدوكلاه!االجيص

العربيةالمملكةصىتشاهدالتىالخنافسومن

السعودية:

يصل،الجسمكبيرةخنفساء.للمعادنالثاقبةالخنفساء

الشجربفروعمتعلقةوتعيم!سما،5إلىحسمهاطول

تخترقفإنهااليرقاتتفقسوحين،البيضيضعحيث

شمديد.تلفإلىتؤديوقدالنباتأنسجة

العربية،الجزيرةشبهفيوتشاهد.الدغسوقهخنفساء

النموالمكتملةوللخنفساءوسود،حمربقعظهرهاوعلى

تتحولقدالتيالمنحشراتخاصة،الحمعامأصيةعاشهية

العلماءدفعمما،المحاصيلبعضعلىزراعيةآفةإلىأحيانا

.الحقولفىلمحاربتهاالخنفساءهذهاستخدامإلى

كثيرةخنفساءوهي.نقطة!شمرةالاثنتيذاتالخنفساء

منالاقترابعلىيساعدهاوهذا،ضخمةبنملةالشبه

والتهامه.النمل

شبهفيالممحراءفىتشاهد.الطرقاعةالخنفساء

يزعجهاوحينالقفز.علىفائقةمقدرةولها،العربيةالجزيرة

بلاوتسقطأجنحتهاتنطقالنباتات!تمختبئةوهىأمر

رؤيتها،وتصعبالتربةسطحعلىالجافةالأعوادل!تحراك

الهجرةمرحلةفيالصحراويالجراد

فيتوجدالخنف!اء

فيالصحراويةالأماكن

السعوديةالعربيةالمملكة

آكلةالحمتمراتمنوهى

.الأعشاب
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الاثنتيذاتالخنفساء

علىتعيشنقطةعشرة

الحشراتافتراس

أخمل.امثلالأخرى

تصحيحبالفطرةتحاولفإنهاظوهاعلىسقطتماوإذا

وضعهإلىتعيدهثمبشدةظهرهاتقوسبأنوضعها

الالحمم.مصدرهيمسموعةطرقعةيحدثوهذا،المعتدل

تهبطأنأملعلىوتنقلبالهواءفيالطرقعةهذهمعوتقفز

الطرقعةأعادتفشلتماوإذارجليها،علىالأرضإلى

والمحاولة.

الجزيرةشبهوسطفيتكثر.الصمغقطرةالخنفساء

منجسمهارفععلىتساعدهاطويلةأرجلولها،العربية

علىالحشرةوتحصل.العاليةالحرارةحيثالتربةسطح

غذائية.عضويةموادمنتأكلهمماالماءمنحاجتها

وقدالماصةالحشراتمجموعةإلىتنتمى.الفراشات

والإمساكلجمعهايدفعهم،الهواةحتى،الكثيرونبهااهتم

رفعممافيها،توجدالتيالبيئةوجاذبيةوجمالهارشاقتهابها

فيهذاويلاحظ.مثيرةدرجةإلىعنهاالمعرفةزخممن

فيثريةالمقالةهذهأننجدحيثالعربيةالجزيرةشمبه

الحشراتهذهلبعضوصفيلىوفيما.للفراشاتإشارتها

الجميلة.

فقطاليمنفيتعيشالزرقاء.الهدابيةأرورافراشة

فوقم0002وام004بينتتراوحارتفاعاتعند

الحجركاسرةفصيلةبنباتاتوتتغذىالبحر،سطحمستوى

.اليرقاتتحفرهالحيمةعصاريةنباتاتوهي

الفراشةتنتشرالصفراء.اللطخةذا!الإفريقيةالفراشة

وشمالووسطغربهاوجنوبىالعربيةالجزيرةشبهشرقفي

إرتريا.وفيإثيوبيا
الزرقاءالهدابيةأرورافراشة
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الحجازفىاسمعودية،العربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

علوإلىوتطير،اليمنفىتوجدكما،الجنوبيةوالمنطقة

البحر.سطحفوقم0022إلىيصل

الجبالوسفوحالمزروعةالمناطقفيالفراشاتتكثر

وتمتص.اليرقةمرحلةفىبالبرمميموتتغذى،العالية

وهو.نفسهالنباتأزهارمنالرحيقالنموالتامةالفراشات

القرنية.للفصيلةينتمي

أماميةبأحنحةأغراشمةاتتميز.المهاجرةالإفريقيةالفراشة

الحماحنهايةعلىسوداءبقعةوتوجد،مضلعةكبيرة

إماأ!نينذاتالأدثىاوالفراشةحجمها.ويختلفالأمامي

منالسودالعلاماتنسبةوتتباينصفراء،أوكالذكربيضاء

طيرانها.أثناءالفراشةتمييزيصعبوعمومالآخر.جسس

الاستوائية.وآسياإفريقيامنكلفيالفرأشةوتنتشر

وإفريقياالعربيةالجزيرةشبهمنكلفيالفراشةتكثر

وقد،المتوسطالأبيضالبحرشرقفيتظهروقدوالهند،

فىشائعةوهى.أم5ء8عاممرةلأوللبنانفىلوحظت

قدالخماس!ترياحتكونوقد،القاهرةقلبفىحتىمصر،

فىأهامحدودةسجلاتأسكوهنا.ذلكعلىساعدت

اممماري.اجزرفيحديثاواكتشفت.فلسطين

الحجازفىأصسعودية،االعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

البحرينفىتوجدكما،والجنوبيةالشرقيةوالمنطقتينونجد

اليمن.رعمانوسلطنةالمتحدةالعربيةوالإمارات

علىهبوطهاحينإلابالفراشةالإمعساكيصعب

بنباتفتتغذىاليرقاتأماالرحية!،لامتصاصالأزهار

عندحتىيوجدنباتوهو،القرنيةالفصيلةمنالسنا

،اليرقاتصحبةفىالنملوشوهدالصحراء.أطراف

أنسجةكشففياليرقةجهدمنيستفيدأنهويعتقد

الداخلية.النبات

الإفريقيةالاستوائيةالمناطقفراشة.اللآلئأمفراشة

)اليمن(.العربيةالجزيرةشبهغربجنوبوأيضا

أنهاويعتقد،ورديلؤلؤيلمعانذاتبيضوالأجنحة

الأناكاردية.الفصيلةمنبنباتاتتتغذى

واضحةمتوازيةعلاماتتوجدالزرقاء.البازلاءفراشة

السط!القشوروتغطي،للأجنحةالأسفلالسطحعلى

للذكر.الأماميةللأجنحةاللأعلى

الحجازفي،السعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشةتوجد

كماونجد،تاروتوجزيرةوالجنوبيةالشرقيةوالمنطقتين

العربيةوالإماراتوقطروالكويتالبحرينفىتوجد

تشاهدحيث،ولبنانواليمن)ظفار(عمانوسلطخةالمتحدة

الإمساكويصعب.اللبنانىالساحلعلىالعاممدارعلى

لارتشافالأزهارعلىتهبطحينإلالسرعتها،بالفراشسة

الرحيق.

؟مح!!

3ص+!لم-!!؟"عىضبخع-كا-/-+-!

ع--7-خج!--؟-لا3-؟ء!خكا-لا-خعكطء؟لإء؟

الألضالشريطذاتالسعوديةالمحراءفراللة

لم

ض-س!7

+!!*؟ء.--

كلمغطةالاستوائىالنطاقعبرأيضاالفراشةوتنتشر

علىويساعدهاوآسيا،أوروبامنالحارةوالمناطقإفريقيا،

إلىالوصولمنوتمكنت،الطيرانعلىمقدرتهاذلك

شمالا.المتحدةالمملكة

،لبنانفىالقرنيةالفصيلةمنبنباتاتاليرقاتتتغذى

الترمس،مثلالقرنيةالمحاصيلبعضعلىآفةتصبحوقد

فىأما.الخشبيكلوتيانباتهوالمفضلغذاءهاولكن

بنباتتتغذىاليرقاتأنالعلماءأوردفقدالعربيةالجزيرة

منالقتادوبنباتأيضا،القرنيةالفصيلةمنوهوالسيسبان

ماوعادةالفاصوليا،محاصيلجانبإلىنفسها،الفصيلة

القرنية.الثماراليرقاتتخترق

وتفترسها.اليرقاتعلىالزنابيرتهجم

الجزيرةشمبهفيسجلت.المسنهدرةالبنيةالفراشة

أليمن.وفى(،السعوديةالعربية)المملكةعسيرفىالعربية

،وقدالاستوائيةإفريقيامنالجافةالمناطقفراشاتمنوهي

زراعية.آفةتكون

وتحمل،بنفسجيةمسحةمعالبنيبلونهالذكروشميز

الدأكنةالخطوطترافقكليهماوفى.زرقعلاماتالأنثى

حمراء.مسحةالأسفلالسطحعلى

علىخطراتكونوقد،بالبقولياتالفراتمةتتغذى

البقولية.المحاصيلبعض

صغيرةفراشة.البرتقاليةالبقعةذاتالبيضاءالفراشة

برتقالي.والاخرأبيضأحدهما،لونينذاتوإناثهاجميلة
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وتفضل.الجفافالشديدالمناخمعمتأقلمةوالفراشة

والزفرة.السرحمثلالأشجارمنبعينهاأنواعزيارةالفرأشة

الحجازفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشمةتوجد

اليمن،فيوكذلكالجنوبيةالمنطقةوفىجدةوفى

شبهغربجنوبمنانتشارهانطاقويمتد)حضرموت(.

بحيرةإلىغرباالسودانومن،الصومالإلى،العربيةالجزيرة

تشاد.

هذهتنتشرالخضر.الخطوطذاتالبيضاءالفراشه

إلىالأوسطوالشرقإفريقياوشمالأسبانيامنالفراشة

لأشجارالجغرافيألانتشارمعذلكفيمتطابقةالهندغرب

فيتوجدكماالألثمجار،هذهفيهتكثرالذيالأرزجنس

إلىالعربىالخليججانبيوعلىالعراقإلىومنهاسوريا

وفىاليمنفيللفراشةمنعزلةجيوبوهنالك.بلوخستان

إثيوبيا.

المنطقةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشةتوجد

توجدكما،تاروتوجزيرةالشرقيةالمنطقةوفيالجنوبية

سلطخةوفىالمتحدةالعربيةالإماراتوفيالكويتفي

.عمان

التربةسطحمنقريبا-عادة-سرعةفيالفراشةتطير

اليمن.فىالبحرسطحفوقم0026علوإلىتحلقوقد

مثلالصليبيةللفصيلةتابعةبنباتاتاليرقاتتتغذى

بنباتالشرانقولوحظتوالخردلوالكثأةالأبيضالخردل

العرفج.

فىتوجد.الصفراءاللطخةذاتالبيضاءالفراشة

وعسير)الحجازالعربيةالجزيرةشمبهغربوجنوبجنوب

كما،عمانوسلطخةواليمناسمعودية(العربيةالمملكةفي

وتنزانيا.السودانإلىالنيجرمنالساحليةالمناطقفيتوجد

قاعدةعندرماديةمساحةبوجودالفراشةتتميز

الأبيض.هوللإناثالعاماللونويكون،الأماميةالأجنحة

السرحجنسمنأشجارعلىالفرأشاتوتهبطتحلق

القبارية.الفصيلةمن

الذيالأسودبلونهالذكريتميز.الذبابةبيضةفراشة

كأنهاالبيضالبقعوهذه،الأجنحةعلىبيضبقعتتخلله

ويحيط.للفراشةالعامالاسممصدروهذاالصغار،البيض

إذاإلاالجنسينأشكالوتتمايز.فاقعقرمزيلونالبقعبهذه

لهما.السفلىالأجزاءفحصتم

الحجازفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشمةتوجد

العراقجنوبفيالفراشةتلاحظكما،الجنوبيةوالمنطقة

)ظفار(عمانسلطةوفىالمتحدةالعربيةالإماراتوفي

مصردخولهايكونوربمامصر،فيوتعرف.اليمنوفي

الفراشةنطاقويمتد.العربيةالجزيرةشبهأولبنانطريقعن

الاستوائية.إفريقياوكلألاستوائيةآ!مياإلىأستراليامن

للفصيلةالتابعالمعروفالرجلةبنباتاليرقاتتتغذى

بالنوعتتغذىأنهاغيروجودها،مواقعمعظمفيالرجلية

كما.لبنانفىالرجلةجنسلنفسالزينةفييوظفالذي

للفصيلةتابعةبنباتاتتتغذىاليرقاتأنالعلماءذكر

منخفضة.استوائيةوبشجيراتالأغاثية

منالأعلىالجزءيحمل.الشائعةحلقاتالثلاثفراشة

جدا،واضحةمزدوجةصفراءحلقةالأمامىالجناح

للسطحالعامواللون،صغيرةحلقةالخلفيالجناحويحمل

يؤمنوهذابيض،خطوطوعليهعامةبصفةبنىالأسفل

حولها.البيئةمعالتمويهيالوضوحعدمللفراشة

الحجازفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتنتشر

العربيةالإماراتوفي،عمانسلطنةوفيالجنوبيةوالمنطقة

منتوزيعهانطاقويمتد)حضرموت(واليمنالمتحدة

خاصةإفريقياإلىالعربيةالجزيرةوشبهالهندعبرأستراليا

الأبيضالبحرشرقفيالفراشةتشاهدكما.الجافةالأقاليم

وسوريالبنانوتكونوسوريا،ولبنانالأردنإلىالمتوسط

لوحظتكما.الفراشةلانتشارالشماليةالحدودتركيامع

مصر،فىبعدتسجللمولكنها،قبرصجزيرةفيالفراشة

جالسةالفراشةماتشاهدوكثيرأ.العراقعنأيضاوغائبة

.منتشرةوأجنحتهاالصخورعلى

الفراشماتأما،النجيليةبالنباتاتاليرقاتتتغذى

عاريالسعدنباتأزهارمنغذاءهافتمتصالنموالكاملة

الفربينية.للفصيلةالتالغالأزهار

غربجنوبمستوطنةفراشة.المهرجةجبريلفراشة

السعودية(العربية)المملكةعسيرفيالعربيةالجزيرةشبه

سطحفوقم0002إلىتصلارتفاعاتعلى،اليمنوفي

)النبق(.السدربأشجاروتتغذىالبحر.

المهرجةجبريلفراشة
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عسيرجبالفىوجودهاينحصر.العربيةالجدارفراشة

اليمن.وفى،السعوديةالعربيةالمملكةفى

.النجيلياتهوالنباتىغذائهامصدرأنويعتقد

ساحلىنيلىتوزيغذاتشراشة.الصحراءجمالفراشة

الجزيرةشبهغربجنوبوإرترياإلىوماليتشادمن

أصسعودية(أأ!ربيةاأطمملكةالجنوبيةوالمنطقة)الحجازالعربية

اليمن.وفي

علىالعروقعلىبرتقاليةمسحةبوجودالفراشةتتميز

التنضببنباتوتتغذى،الخلفيةللأجنحةالسفلىالسطح

القبارية.للفصيلةالتابع

تصعبدقيقةصغيرةفراشة.الحشيشجوهرةفراشة

علىداكنبنيلونوال!نثىالدكرمنولكلملاحظخها،

علىبارزةحمرلقعوجودجمعللأجنحةالس!إلأعلى

بيضاءبقعةأعيناتابعفرفىتوجدكما،الخلفىالجناح

معدنيةعلامةوجودإلىالاسماويعزى.الأجنحةعلى

منالأسنىاأسسفحاعلىالحمر،البقعخطتعادل،لامعة

الخلفى.الجناخ

الحجازفي،السعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

البحرينفيتوجدكما،والجنوبيةالشرقيةوالمنطقتينونجد

شوهدتلبنانوفي.واليمن)ظفار(عمانوسلطنةوقطر

يباعلوإلىالساحلممستوىعندمنالفراشةأسراب

البحر.سطحفوقم0002

آسيااومعضمأأجلقاناجبالفيالفراشعةتنتشركما

اخشرقأإالاستوائيةوشبهالاستوائيةوإفريقياالامشوائية

الأوسط.

أخباتية،اغدائهامصادرعنالفراشةتبتعدمانادرا

النباتاتعلىوالبقاءالصخريةالخششةالبيئاتعادةوتفضل

جنسمنبأنواعفتتغذىاليرقاتأمابها.تتغذىالتي

جنسمنوبأنواعالبوراجينيةللفصيلةالتالغالشمسرقيب

القرنية.للفصيلةالتابعالأندقو

ذيلبوجودالفراشةتتميز.الصومالجوهرةفراشة

اللونودرجة،الخلفيالجناحعلىذيلينمنبدلآواحد

الخلفيةالأجنحةوعلى،عاليةكثافةذاتالمعدنىالأزرق

.اللونبرتقاليةلطخة

كذلكوتنتشر،اليمنفيالعربيةالجزيرةشبهفيتوجد

تنزانيا.وشمالأوغنداوغربوكينياالصومالفي

اليرقاتوتتغذىترايداكس،بنباتالفراشةتتغذى

النمل.مععلاقةولها-السمرخاصة-بالسنط

معدنيأزرقبلونالفراشةتتميز.العربجوهرةراشة

فضية.بقععليهرماديأسفلوسطح،الأعلىسطحهاعلى

ويرى،والصومالالعربيةالجزيرةشبهفيالفراشمةتنتشر

حضرموتمحافظةفيفقطموجودةأنهاالعلماءبعض

شبهغربجنوبفيتوجدأنهؤلاءيستبعدولا،باليمن

العربية.الجزيرة

إلىالفراشةانتشارنطهاقفىالاختلافهذاويعزى

لامناطقفييوجدقدأسذياأضملاعلىأ!جيرااعتمادها

.أغراشاتاتناس!

شمالمنتنتشر.الزرقاءالآلسويةالحشيشةفراشه

وبعضالأوسطوالشرقالامشوائيةآسسيامعظماإلىإفريقيا

أوروبا.جنوبمنأجزاء

نجدفي،السعوديةالعرليةالمملكةفيأ!فراشةاتوجد

الكويتوفي،تاروتوجزيرةالشرقيةالمنطهقةوفى

المتحدةالعربيةالإماراتفىتوجدكماوقطر،3توالبحر

أعراق.اوفى

تحلقحيثالعربيةأ!احاتافىشائعةالفراشسةوتعتبر

البرسيممثلالمزهرةالنباتاتفوثأخمواأح!املةاأغراشاتا

الصومالجوهرةفراشة



307العربيةالبلادفيالبريالحيوان

للفصيلةالتابعأط99ءأول40!53+االزهرعاريالسعدونبات

الفربينية.

يزرعالذيالإسكندرانيبالبرسيمفتتغذىاليرقاتأما

بها.علاقةذاتأخرىونباتاتالبطباطوبنباتلبنانفي

اللوتسمثلبنباتاتالعربيةالوأحاتفياليرقاتولوحظت

اليرقاتوتتغذى،القرنيةللفصيلةالتابعين)الأندقو(والنيلة

عرفوفصيلةالرطريطةالفصيلةمنبنباتاتآسياشرقفي

الديك.

إفريقيافراشاتمنالزرقاء.الداكنةالحشيشةفراشة

زرقاءقشورمنهاوللذكر،اليمنفيوضموهدت،الاستوائية

ببقولياتأليرقاتوتتغذى.العامالبنيلونهخلفيةعلى

مختلفة.

جنوبفراشاتمن.الإفريقيةالزرقاءالحشيشةفراشة

العربيةالمملكةفيوعسير)الحجازالعربيةالجزيرةشمبهغرب

الاستوائية.وإفريقيا.عمانوسلطةواليمن(،السعودية

سطحهاعلىعريضةسودبعلاماتالذكورتتميز

عميق.أزرقالعامولونها،الأعلى

وترايداكسالبرسيمأزهاربرحيقالفراشاتتتغذى

مختلفة.فصائلمنبنباتاتيرقاتهاوتتغذىوالسعد،

جزيرةشبهفيللفراشةنباتيمصدرأهمأنالعلماءويعتقد

ألفا.الألفانباتهوالعرب

جنوبفيلوحظت.الدقيقةالزرقاءالحشيشةفراشة

السعودية(العربية)المملكةعسيربمنطقةالعربيةالجزيرةشبه

إفريقيافراشاتمنوهي،عمانسلطنةوكذلكواليمن

الاسترالي.الإقليماإلىآسياومعظم،الا!شوائية

الأعلىجانبهاعلىشاحبأزرقلونالذكروللفراشة

وسعطحها،الخلفيالجناحعلىضيقةسودوعلامات

.عامبشكلرماديالأسفل

الحميضمنهاالنباتاتمنبالعديداليرقاتوتتغذى

ولانتانا.والفول

إلىاسياعبرتنتشر.الشائعةالصفراءالحشيشةفراشة

العربيةالمملكةوفي.الاستوأئيةإفريقياإلىالعربيةالجزيرةشبه

وفيتاروتوجزيرةالشرقيةالمنطقةفيضعوهدتالسعودية

.عمانوسلطةاليمنفيتوجدكماوعسير.الحجاز

منبنباتاتوتتغذى،عميقأصفرلونللفراشسة

التزينيواللبخوالسيسالبنياالسنامثلالبقوليات

.أخرىفصائلتتبعوبنباتات،والسيسبان

طبقةفيعامبلونتتميزفراشة.اللبنحشيشةفراشة

القميةأطرافهاعلىالأماميةالأجنحةوتحما!،العسللون

العالمكلفيالفراشةتنتشر.أبيضخطيرافقهأسودلونا

وفي،الاستوائيةوشبهالاستوائيةمناطقهخاصةالقديم

ومراكعقتونسفيالمتوسطالأبيضالبحرحوضمنطقة

وهيوفلسطينمصرفيالفراشسةتكثركما،الكناريوجزر

.واليونانإيطاليافىولوحظت.لبنانفىانتشاراأقل

الحجازفىالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشمةتوجد

المنطقةفيتوجدكماعسير(،)فيالجنوبيةوالمنطقة

وفىوالكويتالبحرينوفيتاروتوجزيرةالشرقية

اليمن.وفيعمانسلطنةوفيالمتحدةالعربيةالإمارات

الجزيرةغربجنوبتقطنالتىالفراشةفىيلاحظ

.الأشكالمتعددةأنهاالعربية

للفصيلةتابعةنباتاتبمجموعةاليرقاتتتغذى

هوكمادخيلا،يكونقدالنباتاتهذهوبعض،العشارية

منمستوردبنباتاليرقاتتتغذىحيث،لبنانفيالحال

وأكثر.أسكليبياسهوالجنوبيةبأمريكاالكاريبيمنطقة

وفلسطينالأردنفيالمنتشرالعشارهوأفضليةالنباتات

.لبنانفييوجدلاولكنه

علىتحتويالعشاريةالفصيلةنباتاتأنوالمعروف

أنسجةفىتخزينهايتمالموادوهذه،السامةالموادبعض

بطبيعةالنموالكاملةالفراشةإلىوتنتقلوالشرانقأليرقات

هذهمنأيأنسجةفيالسامةالموادهذهتؤثرولا.الحال

للحيوانطاردةولكنهاالفراشةحياةمنالثلاثالمراحل

فإذاتطورها.مراحلمنأيأوالفراشةافتراسيحاولالذي

بأنهسيحعي!الفراشةجناحطرفيلتقطأنطائرحاول

ابتلاععمليةبمتانتهالفراشةجسمويقاوم،المذاقسيئ

ويسقطء،القىمنضربالطائريصيبوحينهالهالطائر

هي،للغذاءأليرقاتإليهاتلجأالتيالأنواعومن.الفراشة

والمرخ.الغلقىجانبإلىأسكليبياسوالعشارسبق،كما

تتجمعالتيالسمومكميةأنالعلماءبعضويعتقد

النموالكاملةالفراشةأوالشرنقةأواليرقةأنعسجةداخل

والجانب،جانبمنهذاصغير.ثديحيوانلقتلتكفي

الفرأشةمنأخرىمرةيقتربلاالمفترسالطائرأنالاخر

اللونانهماإليهاالإشارةسبقتتحذيريةبألوانمميزةلأنها

والأسود.الأبيض

جزيرةشبهفىلوحظتالبيضاء.الوحشحمارفراشة

واليمن(،السعوديةالعربية)المملكةعسيرفيالعرب

جنوبإفريقياأجزاءكلفيوتنتشر،عمانوسلطنة

متباينة.أشكالوللفراشةالصحراء.

السرحمثلالقباريةالفصيلةبنباتاتاليرقاتتتغذى

والقبار.والخيطوالمرو

فيلوحظت.الشائعةالزرقاءالوحشحمارفراشة

فيعسيروفيعمانسلطةفىالعربيةالجزيرةشبهجنوب

وتنتشر.اليمنفىتوجدكما،السعوديةالعربيةالمملكة

أوروباإلىتصلوقد،الاستوائيةإفريقياعبرالفراشة

.مهاجرة
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البقولياتمجموعةمنبنباتاتاليرقاتتتغذى

بلمباجو.مثلهذاغيرمنأخرىونباتات

الأحمرأطوناصارخةنراشة.الشائعةالحمراءالفراشة

واضحة.شضيةبقموعليه،الأسفلسطحهاعلى

ساحلىإلىأسسنغالاسالجا!الحزامفيالفراشةتنتشر

ويمتد.العربيةالجزيرةشبهوإلىالصومالإلىالأحمرالبحر

الامشواء.خطشمالالا!شوائيةإفريقياإلىتوزيعهانطاق

المنطقةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشةتوجد

محافظة)فىاليمنفىأيضاتوجدكما،الجنوبية

أضفار.محاففةافىعمانسلطنةفىوتنتشر(،حضرموت

فىأجحراسطر!فوقم092.ارتفاععلىوشوهدت

اليمن.

أغرنيةاأطفصيلةأضابعاأ!سمرالأشجاراليرقاتتتغذى

أغداءاأغراشةاوتفضلأجمن،افىالعاليةالمرتفعاتفي

اضقات:يرافةط،أصشمساودوارترايداكسنباتاتبازهار

النمل.

الأربعةالأجنحةعلىتوجد.السريعةالخبازيفراشة

علىشعرخصلةتوجدولا،منتظمةغيربنيةعلامات

أتكر.اللفراشةالأماميالجناح

أوروباووسصأوجنوبإفريقياشمالفىالفراشةتنتشر

فىأوإنجلترافىتوجدولاشمالأ،552عرضخطإلى

المعتدأ!ةأطناطة!اعبرأسبانيامنالنطاقويمتد.البلطقبلاد

حستان:دلوأفعانستانأإالأوسطالشرقإقليممن

إيرانوشما!أغوقازاوجبالالوسص!!وآسياروممياوجنوب

وسيبيريا.

وم!صان.السعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشمةتوجدولا

أجمن.اهوأ!ربيةاالجزيرةشسبهفيالوحيدتواجدها

،النباتاتأزهاربرحيقالنموالكاملةالفراشاتتتغذى

الخبيزوجنسالخبازيلجنسلنباتاتاليرقاتتتغذىبينما

الخبازية.للفصيلةتابعةوكلها،الختمىوجنس

علىالذكريحمل.الصوماليةالفضيالخطفراشة

عميقةبرتقاليةبقعاالأماميةللأجخحةالأعلىالسطهح

.اللون

الجزيرةشبهغربوجنوباليمنفيالفراشةتنتشر

أ!.أ!وماواكينياشمالمنالجافةوالمناطقالعردية

العربية.الجزيرةشبهفياليمنفيفقطالفراشةتوجد

بهتسورالذيترايداكسنباتبأزهارالفراشاتوتتغذى

صحبةفىأصسنطابأشجاراليرقاتتتغذىوربما.البنمزارع

بيوتشيوقتهامنالكثيرتقضياليرقاتأنويعتقد،النمل

النمل.

واسعةفراشةموتنجي(.)نويعالخطافيةالفراشة

وفىعمانسلطنةفيالعربيةالجزيرةشبهفىتوجدالانتشار

الإماراتفىوكذلك)نجد(السعوديةالعربيةالمملاصة

.المتحدةأ!ربيةا

سود.علاماتتتخللهعامذهبىبلونأغراشةاتتميز

منالزفرةونبات،الخيميةالفصيلةمنالخلةبنباتهـتتغذى

(.البرتقال.)فأصسذبيةاأغصيلةا

وسوريالبنانفىتكثر.السوريةالذيلخطافيةالفراشة

حيث،خاصةالمهجورةالمناطقوتفضل،وفلسطينالأردنوا

العشوائية.للحرائقتعرضقدأضباتىاالغطاءيكون

السواحلعلىنشطنموإلىيؤديالحري!تأنيعتقد

إلى،الفراشةبهتتغذىالذيأصشمراأضباتمثلاأطبنانيةا

اليرقاتأنالعلماءويلاحظ.أعللوكساساتاتجانب

أعداداختزالإلىيؤديممايقتلهااصفيلىبذبا!تصالى

أخمو.اتامةألح!راشاتا

المنطقةفيالسعوديةأمحربيةاالمملكةفىأغراشةاتوجد

الفراشاتأنولوحظنجد.ونيتتاروجزيرةو!ىاخشرقية

للفصيلةالتابعالريحانازهارتفضلالعربيةالجزيرةشبهفى

جانبإلى،البرتقاللفصيلةالتابعالزفرونباتالشفوية

الفصيلة.لهذهتابعةأخرىنباتات

تنتشرراثجنى(.)نويغالصحراويةالخطافيةالفراشة

النويعوينحصروالحجاز.سيناءإلىالكبرىأصحراءافى

اسمعودية.العربيةالمملكةفىعسيروربمااليمنجبالفى

فوقم0023إلىيصلارتفاععلىالفراشةشوهدت

)الفصيلةال!طخبنباتانيرقات!تتغذىأج!هـ،اسم!!

احيمية(.

فراشة)نوئالصحراء(.الصحراودةالخطافيهالفراشه

بنباتاليرقاتوتتغذىوالحجاز.ولمحيناءمراكحقبينمتنقلة

ال!طخ.

ومسحةسودبقعذاتفراشةالزرقاء.الدبورفراشة

فيالفراشةتكثر.برتقاليتينبقعت!تجانبإلىقرمزيةعامة

الشرقإلىأوروباوجنوبأممبانياوفيالمشرتبلاد

وتركيا.روسياوجنوبوإيرانالأومعط

نجد،في،السعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

وتوجدالصحراء،فيالحياةيمجيدامتأقلمةتكونوهذه

بقيةعنوتميزهاوسيناء.والنجفالأردناصحاريفي

السطحعلىسلسلةفيالمتصلةالبرتقاليةالبقعالجنمه!أنواع

تباينذواتلبنانوفراشات.الأجنحةاكلعلىالأسفل

فيالبرتقالىاللونتكويننسبةوفىالاحجامفيواضح

ضعيفا.طيرانهاويعتبر،الجنسين

القرنية،الفصيلةيتبعالذيالقتادبنباتاليرقاتتتغذى

اليرقاتأنالعلماءبعضأفادوقد.الجبالسفوحعلىوتنمو

ظروفإلىالسلوكهذاويعزىأحيانا،لعضابعضهايأك!!

النباتي.الغذاءمصدرينحسرحينماحاصةالصحراء،
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شبهغربجنوبفىشوهدت.الحبشيالدجاجفراشة

أجزاءمعظمفىوتنتشروعسير.اليمنفيالعربيةالجزيرة

جنوبها.فيمعروفةوغير،الاستوأئيةإفريقيا

المميزةالألوانبنمطالشبيهالعامبلونهاالفراشةتتميز

الحبشى.أصلدجاج

وتتغذى،اليمنفيالبنزراعةمناطقفيأسرابهاتكثر

التابعالاستوائيكمبريتومجنسمنبأشجاراليرقات

الكمبريتية.للفصيلة

علامةالفراشةهذهذكريحمل.الرشيقةالدخنفراشة

نحوتنحوعامةاللونوخلفية،الأماميالجناحعلىبيضاء

تبدوولا،الخلفيةالأجنحةعلىخاصة،الذهبىاللون

الأنثى.فيواضحةالبيضاءالعلامة

الجزيرةوشبهإفريقيامعظمإلىالهندمنالفراشةتنتشر

العرأقإلىعامةالمتوسطوشرقولبنانسورياإلىالعربية

.وباكستان

نجدفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةلوحظت

ويعتقد.تاروتوجزيرةالشرقيةوالمنطقةالوسطىوالمنطقة

تسجلولمالحجاز،فيلاتوجدالفراشةأنالعلماءبعض

سلطنةفيظفاروإقليم)اليمن(حضرموتمنكلفيبعد

مشاهدتها.يتوقعحيثعمان

تكونوقد،الحبوبمنبأنواعالفراشةيرقاتتتغذى

نباتعلىاعتمادااكثرولكنهاما،حدإلىعليهاافة

كذلكالفراشةوتتغذى.الواحاتفيالمزروعالدخن

نفسهااليرقةتحيطحياتها،وخلال.النجيليةبالنباتات

دوريا.نظافتهعلىوتحرصالنباتأورأقمنبأنبوب

المناطقفىتنتشر.البرتقاليالطرفذاتالدقيقةالفراشة

العربية.الجزيرةشبهغربوجنوبإفريقيامنالجافة

الحجازفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشمةتوجد

اليمن.فيتوجدكما

ء،البطيوبطرانهاالبرتقاليةالبقعةبوجودالفراشةتتميز

إلىغذائهامصدرعنالابتعادتستطيعفإنهاذلكومع

.معتبرةمسافات

القبارية،للفصيلةالتابعالسرحبنباتالفراشةتتغذى

للفصيلةالتالغالقباربنباتتتغذىاليرقاتأنويعتقد

نفسها.

جنوبفراشاتمن.الزرقاءالهدابيةالدقيقةالفراشة

)الحبشةالإفريقىوالقرن)اليمن(.العربيةالجزيرةشبهغرب

(.والصومالوكينيا

السنط.بأشجاروتتغذى

تمثئحيوية،لطيفةفراشمةالأحمر.الطرفذاتالفراشة

يكونلاوقد،اللونأحمرالأماميةالأجنحةطرفيكون

السطئالسفليعلىوتوجد.الإناثبعضحالةفىهذأ

آسيافيوأيضاالسعوديةالعربيةالمملكةفيتوجددقيقأبوفراشة

وإفريقيا.

الفراشةتهبط.القرصيةالنقاطمنسلسلةالخلفيةللأجنحة

وتتغذىقبارية()فصيلةالسرحشجرةعلىمجموعاتفى

بها.

الحجازفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشةتوجد

اليمن.وفيعمانسلطةفيوتوجد

مروراالجافةالاستوائيةإفريقياعبرالفراشةنطاقويمتد

غربوشمالوباكستانبلوخستانإلىالعربيةالجزيرةبشبه

علىتزيدارتفاعاتعندالفرأشةتشاهدماونادراالهند.

البحر.سطحفوقأم007

السوداء.العلامةذيالبرتقاليالطرفذاتالفراشة

للأجنحة.الأعلىالجانبعلىسودبعلاماتتتميزفراشة

المنطقةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

مستوطنةالفراشةوتعتبرأليمن،فيتوجدكما،الجنوبية

آخر.مكانفيتوجدولا،العربلجزيرة

الفصيلةمنالسرحجنسمنبأنواعالفراشةتتغذى

استوائية.فصيلةوهيالقبارية

الذكريحمل.السخاميالبرتقاليالطرفذاتالفراشة

وكلاحمراء،ببقعةتحيطداكنةعريضةحلقةالفراشةلهذه

معاالجنسينوفي،الأنثىالفراشةفىمختزلالحلقتين

تلاحظالتىاللونالبيضاءالمساحاتفياختزالهنالك

الخلفية.للأجنحةالأسفلالسطحعلى

في،السعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

الجزيرةشبهمنأخرىمناطقفىتلاحظولمالحجاز،
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السخاميالبرتقالىالطرفذاتالفراللة

وآسيارو!سياجنوبإلىيمتدانتشارهانطاقأنغير،العربية

أسبانياوفي،وكازاخستانإيرانإلىوالقوقازالصغرى

والأردنالعراقإلىالأوسطوالشرقإفريقياوشممال

تصلارتفاعاتعلىالفراشةولوحظت.ولبنانوفلسطين

مأ005وإلىالبرتغالفيالبحرسطحفوقبمأ...إلى

حبالفيم0025وإلىبالجزائرالوسطىالاطلسجبالفي

العليا.الاطلس

واديوفيهرشفلديا،بنباتلبنانفياليرقاتتتغذى

غذائهافيإيروكاريابنباتتعتمداليرقاتأنلوحظالأردن

نباتاتص!اليرقاتتتخذوقد،الصليبيةالفصيلةيتبعوهو

للغذاء.مصدراالفصيلةلهذهأخرى

تمجميلةفراشةالكبير.البرتقاليالطرفذاتالفراشة

.عمانسلطنةفيظفارإقليمفيأم759عاماكتشافها

الأسفل،السطحبياضناصعةالخلفيةبأجنحتهاتتميز

البرتقالية.البقعةذيوالطرف

المنطقةفىالسعوديةالعربيةالمم!صةفىالفراشةتوجد

إفريقياعبروتنتشرأيضا.اليمنفيوتوجد،الجنوبية

لاستوائية.ا

أمرابهاالإمساكيجعلمماطيرانهالسرعةوتتميز

صعبا.

القبار.فصيلةمنلنباتاتأعهـراشةاتتغدى

هذهبعض.المخططالذهبيالطرفذاتالفراشة

إلىالآخروالبعضالأسود،إلىالعاملونهيمي!!الفراشات

منالجافةالأقاليمفيالفرافمةوتنتشر.الخفيفالأصفر

الجزيرةشمجهغربوجنوبالصحراءجنوبإفريقيا

العربية.

العربيةالمملكةفيتسجلولمأجمنافىالفراشةتوحد

الخيطأشمجارهوللفراشةالمعروفوالغذاء.السعودية

أغبارية.اللفصيلةالتابعةالعربي

منتشرةجميلةفراشة.الكبريتيالطرفذاتالفراشة

طرفذاتأمما!يةبأجنحةتتميز.أ!ربيةاالجريرةشبه!ى

والأنثى-الذكر-الجنسينولكلا.أحبريتاأ!نكطبرتقاش

موسمفيأما،الرطبالموسمخلالمختذلةسودعلامات

السواد.شديدةتكونالأنثىفإنالجاف

للفصيلةالتابعةالسرحشجرةإلىالفراشاتتلجأ

الإزهار،موسمإبانخاصةوالمأوىالغذاءأجلمنالقبارية

.الحرارةاشتدادعندالشجرةقاعدةعندوتستقر

مدينةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىأغراشةاتوجد

إفريقيافيوتنتشر.عمانسلطنةفيظفارإقليموفيجدة

،العربجزيرةشمبهجنوبوفيالصحراءشمالالاستوائية

أجمن.اشفي

الأجزاءفىمنتشرة.المخططالذهبيالطوقذاتالفراشة

اليمنفىالعربيةالجزيرةشبهفيوشوهدتإفريقيا،منالجافة

السعودية.العربيةبالمملكةعسيرومنطقةعمانومعلطة

القبارية(.)الفصكميلةالخيطبنباتاليرقاتتتغذى

بمامقارنةالفراشةتتميز.الصفراءاللطخةذاتالفراشة

شحوبا،أكثرعاملونولهاما،حدإلىأكبربأنهايقاربها

العامواللون.أطرافهاعندضيقاأقلالأماميةوأجنحتها

كلهاتكونلاالفراشةإناثأنغير،البرتقاليهوإليهالمشار

عنتتميزولكنها،اللونأبيضفبعضها،اللونبرتقالية

رمادية.قشورذاتالخلفيةأجنحتهابأنعيرها

الأبيضالبحرإقليمفىوتنتشرقويةمهاجرةالفراشةو

إفريقيا،وشمالالكبرىالصحراءمنأجزاءوفيالمتوسط

إلىتتعمقوقد،إيرانإلىاسياوغربأوروباوجنوب

والشرقمصرفيومعروفةأوروباوشمالآ!يافيمسافات

الاتحادمنالمعتدلةوالمناطقبلوخستانإلىعامةالأوسط

.بقا()ساالسوفييتي
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نجدفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

قوفيتوجدكما،تاروتوجزيرةالشرقيةوالمنطقة

علىأسرابهاتشاهدحيثلبنانوفيوالكويتوالبحرين

كلفىالفراشةوجودوشوقع.السواحلعلىالعاممدار

تحتمللاوقد،المتحدةالعربيةوالإماراتعمانسلطنةمن

فيالشديدالحرأوالشتاءفيلبنانفيالشديدالبردالفراشة

صيفا.السعوديةالعربيةالمملكةشرقي

فيالقرنيةللفصيلةتابعةبمحاصيلاليرقاتتتغذى

هذهعلىافةتصبحوقد،العربيةالجزيرةوشبهلبنان

علىكذلكاليرقاتولوحظت،البرسيمخاصةالمحاصيل

نفسها.للفصيلةالتابعةالسيسبانأشجار

ذهبيةببقعةالذكريتميزالهدابية.الرصاصيةالفراشة

مثلثةبقعةيحملالجنسينوكلا،الأعلىالسطحعلىبنية

الأمامية.للأجنحةالأسفلالسطحعلىاللونسوداء

الجزيرةشبهمعظمإلىالفراشةتوزيعنطاقويمتد

معمصرفىتوجدلاأنهاالسجلاتوتفيد،العربية

المناطقفيتنتشركما.بالأردنالعقبةخليجفيوجودها

ليبيريا.عداإفريقيا،معظمعبرالمكشوفةالجافة

الحجازفي،السعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

المتحدةالعربيةالإماراتفيوتوجد،الجنوبيةوالمنطقةونجد

وليعست)حضرموت(.واليمن)ظفار(عمانوسلطخة

للمملكةالشرقيةالمنطقةفىللفراشةسجلاتهنالك

السعودية.العربية

جانبإلىالمزهرةالسنطبأشجارالفراشةتتغذى

تابعةوهيذاتها،بالشجرةتتغذىاليرقاتأنكما،البرسيم

القرنية.للفصيلة

يتحدد.البيضىالبقعذاتالثالوثزهرةفراشة

عسيرفيالعربيةالجزيرةشبهغربجنوبفيوجودها

وفىاليمنوفي(السعوديةالعربية)المملكةوالحجاز

الإفريقي.القرن

الجانبعلىكبيرةبيضبقعذاتاللونداكنةفراشة

الأجنحة.لكلالأعلى

وأيضاالأكانثيةالفصيلةمنبنباتاتتتغذىأنهايعتقد

الشفوية.

الجافةالأجزاءفيمنتشرة.الذهبيةالثالوثزهرةفراشة

فىالعربيةالجزيرةشبهغربجنوبفيوتوجدإفريقيا،من

اليمن.وفي(السعوديةالعربية)المملكةعسير

أنهويعتقد،النباتيغذائهامصدرعنشيءيعرفولا

الأمارانثية.الفصيلةنباتاتمن

المناطقفراشاتمن.الزرقاءالثالوثزهرةفراشة

العربيةالجزيرةشبهفيوتوجد.القديمالعالمفيالاستوائية

(،الجنوبيةالمنطقةوفي)نجدالسعوديةالعربيةالمملكةفي

عمانوسلطنةالمتحدةالعربيةالإماراتفيتوجدكما

الاستوائية.إفريقيافيكذلكوتعرف،واليمن

الأماميةالأجنحةقمةعلىأبيضشريطوللفراشة

وشوكالحملولسانالسعدمنهانباتاتبمجموعةوتتغذى

الضب.

وتوجدالانتشارواسعةالصفراء.الثالوثزهرةفراشة

العربية)المملكةوعسيرالحجازفىالعربيةالجزيرةشبهفي

.عمانوسلطنةاليمنوفي(السعودية

الأمارانثية.الفصيلةمنبنباتاتتتغذى

الخلفىالجناحيحمل.الصحراويةالسريعةالفراشة

بارزأبيضلونمنوحزمابيضاعلاماتالذكرللفراشة

شريطلتكوينتتجمع،الأسفلالسطحعلىوذلك

وسطي.

الحجازفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشةتوجد

وسلطةقطرفيكذلكوتوجدونجد،الجنوبيةوالمنطقة

مراكمقفيإفريقياشمالفىوتوجد،اليمنوفيعمان

فوقام005إلىتصلارتفاعاتعلىالأطلسوجبال

مصرإلىالتوزيعنطاقويمتدالبحر.سطحمستوى

.وباكستانوإيرانوالحبشة

سطحمنقريباوتطير،الخشنةالبيئاتفيالفراشةتكثر

أجنحتها،باسطةالصخورعلىالهبوطوتفضل،الأرض

كثرةويلاحظ،السريعالطيرانعلىكبيرةقدرةولها

غذاءأنالعلماءبعضويعتقد.السربأفرادبينالشجار

نأإلىالاخرالبعضويشير.معروفغيرالنباتىاليرقات

لجنستابعةنباتاتمنتستمدهغذاءعلىتعيت!اليرقات

الملوخيةلجنستابعةونباتاتالعليقيةالفصيلةمنالمداد

الزيزفونية.للفصيلةالتابع

علىالفراشةتحمل.الفضيالخطذاتسكوتفراشة

الجناحقمةعندمتقطعةغيربرتقاليةخطوطاالأعلىالسط!

فضية.خطوطاالأسفلالسطحويحمل،الأمامي

عموما،اليمنوجنوبعدنفيالفراشةتنتشر

.عماندمملطةفىظفارومقاطعة

غذائهامصدربالتحديديعرفولانادرةالفراشةتعتبر

النمل.مععلاقةذاتولكنهاالنباتى

فيمنتشرةفراشة.الحافةسوداءالزرقاءالسنطفراشة

الجزيرةشبهغربجنوبفىوسجلتالاستوائيةإفريقيا

أليمن،وفي(السعوديةالعربية)المملكةعسيربمنطقةالعربية

.عمانسلطنةفيوكذلك

مليمترعرضهاسوداءحافةالزرقاءالذكرلأجنحة

السنط.بأشجاراليرقاتوتتغذىواحد.

المناطقفراشاتمن.الصحراويةالزرقاءالسنطفراشة

تونسإلىنطاقهاويمتد.وسريلانكاوالهندإفريقيامنالجافة
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المملكةفيالعربيةالجزيرةشبهفيمعروفةوهي،والأردن

وسلطخةقطردوأ!ةوفيونجد()الحجازالسعوديةالعربية

واليمن.عمان

الأسفلاسحط!علىسوداءبقعةبوجودالفراشةوتتميز

السنط.بأشجاريرقاتهاوتتغذى،الأمامىللجناح

والأنثىللذكر.الزرقاءالإفريقيةالعربيةالسنطفراشة

منخليطمع،للأجنحةالسفليالسط!حعلىعامبنيلون

وتصلإفريقياكلفيالفراشةوتنتشر،داكنةوبنيةسودبقع

الجزيرةشبهفىوتوجد،المتوسطالأبيضالبحرضرقإلى

مصر.فيتوجدولاوالهندالعربية

الحجازفىأسسعودية،اأ!عربيةاالمملكةفىالفراشةتوجد

آ)!عمانسلطنةفيتوجدكما،الجنوبيةالمنطقةوفي

اليمن.وفيظفار(

تحيطالتىالسياجبأشجارلبنانفياليرقاتتتغذى

المستحية،العستوأشجارالمسكيتأشجارخاصة،بالمزارع

المعروفوالغذاء.القرنيةالفصيلةيتبعالنوعينوكلا

نأغيرنفسها،الفصيلةمنالسنطأشجارهولليرقات

علاقةذاتأخرىبنباتاتاليرقاتلاحظالعلماءبعض

البرسيم.مثل

علىملتصقةتوجدقداليرقاتأنآخرونولاحظ

أيضاتوجدحيت،أعسمصأاأشجاربعضأسفلالصخور

الخنافسأنأعلماءاهؤالأءأعتقادوفى،والعقاربالخنافس

انيرقات.بافتراسهاتتغذىوالعقارب

قمةت!صن.البرتقاليالطرفذاتالسودانفراشة

السطحعلىبرتقالىلونذاتالأمامىالجناحفيالطرف

الأسفل.السطحعلىأصفرولون،الأع!ى

السودانمنالجافةالإفريقيةالمواقعفىالفراشةتنتشر

.بلوخستانإلىالعربيةالجزيرةشبهومنموريتانياإلى

الحجازفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشةتوجد

سلطهنةوفىاليمنفىتوجدكما،الجنوبيةوالمنطقةونجد

توجدولاظفار.إقليمافيتسجللمالفراشةأنغير،عمان

العربية.الجزيرةلتمبهوشرقشمالفىالفراشة

اليرقاتأما،السنطبألث!جارالنموالتامةالفراشةتتغذى

الفصيلةمنوكلاهماالقبارونباتالمرونباتهوفغذاؤها

القبارية.

فيانتشاراأغراشاتاأكثرمن.الملونةالسيدةفراشة

والانتقالالهجرةعلىمقدرةولهاشيوغا،أكثرهاومنالعالها

موقعأيفيتتوالدأنيمكنهاكما،أخرىفراشسةفيلاتوجد

لذلك.ملائمةالظروفكانتمامتىوقتوأي

الحجازفىاسمعودية،العربيةالمملكةفىالفراشةتوجد

كما،الشرقيةوالمنطقةونجدالخالىوالربعالجنوبيةوالمنطقة

والبحرينومصرالكويتوفىبالعراقالبصرةفيتوجد

العربيةالإماراتفىتنتشركما،السواحلعلىعادةوقطر،

الفراشةنطاقويمتد،اليمنوفىعمانسلطنةوفىالمتحدة

وفيوإفريقياأوروباكلفىوتكثر،الكبرىالصحراءعبر

نأيعتقدولا.اللاتينيةوأمريكاوالمكسيكالشماليةأمريكا

شسبهفيالحارقالصيفظروففىالحياةتستطعالفراشة

.لبنانفيالقارسالبردأوالعربيةالجزيرة

علىوتهبططيرانها،لسرعةبالفراشةالإمساكيصعب

ودوار،الفربينيةللفصيلةالتالغاللانتانةمثلنباتاتأزهار

للفصيلةالتابعوالعشار،المركبةللفصيلةالتابعالشمس

منأيعلىالفراشسةهبوطوحين.اصحراويةااصشاريةا

العلماءبعضويعتقدبها.الإمساكيمكنلإنهأضباتاتاهذه

للفصيلةالتالغالسعداننباتأزهارتفض!!أغراشةاأن

عمانوفيقطر،دولةفى.العربجزيرةشرقيفىأ!رديةأ

وفي،الخبازيةللفصيلةالتابعالخبازيازهارالفراشةتفضل

للفصيلةالتابعالحريقأزهارالفراشةتفضلعمانشمال

بنباتالفراشةوتتغذى.الخبازيجانبإلىالحريقية

الحريقية.للفصيلةينتمىنباتوهو،الرياضفىالقراص

للفصيلةالتالغالقطننباتآخرونعلماءسجلوقد

ونبات،المركبةللفصيلةالتابعالهيشرونباتأيفئا،الخبازية

كما،القرنيةللفصيلةالتابعينالفاصولياونباتالبرسيما،

الفصيلةمثلأخرىفصائلمننباتاتإلىاكيرقاتتعمد

العالم.منأخرىمناطقفيأ!شفويةاأغصيلةواأسوراحينيةا

أزرقبلونالفراشةتتميزالزرقاء.التينشجرةفراشة

.اللونبنيةأجنحةرأطرا!تجميل

العربيةالجزيرةشبهغربجنوبفيالفراشمةتنتشر

وإرتريا.إثيوبياإلىكينياوغرب

المنطقةفياسمعودية،العربيةأطملكةافيالفراشةتوجد

.عمانسلطنةجبالوفيأجممنافىتوجدكما،الجنوبية

وغذاءغذائهافىالتينأشجارعلىالفراشةتعتمد

سطحفوقم0028إلىيصلعلوإلىتطيروقديرقاتها،

أيضا.الطرانسريعةوالفراشة،اليمنفىالبحر

التينهوالتينأشجارمنخاصانوعاالفراشاتوتفضل

بالثمارالفراشماتوتتغذى)الأثاب(.الورقأ!فصافىا

الورف.بأسطحاليرقاتوتتغذى.المكشوفة

سطحهعلىللذكر.اللاعبةالرمانشجرةفراشة

تتسعسوداءللأجنحةوحافةصارغ،برتقاليلونالأعلى

خفيفبنىفلونهاالأنثىاما،القمةنحوتدريجيا

اللونإلىتدرجيوجدالأجنحةقاعدةوعندالاحمرار،

.الأزرت

إفريقيامنالجافةالمناطقفوقمهاجرةبطعهاوالفراشسة

وفيمصرفىوتوجدالامشواء،خطش!الالاستوائية

.لبنانوفيالعرديةالجزيرةشبهشمال
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الحجازفي،السعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

اليمنوفي)ظفار(عمانسلطنةوفيالجنوبيةوالمنطقةونجد

.()حضرموت

تشاهد،لبنانسواحلوفي.بسرعةالفراشةتطر

بألثمجارتسورالتيالرمانمزارعفوقأسرابفيالفراشسة

مصدرأيضاوهما.لليرقاتغذاءيعتبرالنباتينوكلا،الطلح

الطلححالةففى.الفراشةفيهاتنتشرأخرىمواقعفيالغذاء

حالةفيتفعلوكذلكوتتلفها،الثماراليرقاتتدخل

أيضاالنخيلثمارعلىاليرقاتلوحظتوقد.الرمان

القرنية.الفصيلةفى)السنط(زينةأشجاروعلى)التمور(

قدالرمانمزارعفىالحشراتمبيداتاممتخدامأنويعتقد

حديثا.لبنانفىالفراشمةأعدادفيانخفاضإلىأدى

ماأهمالصفراء.الشاحبةاللطخةذاتالشرقيةالفراشة

علىيحتويالذكرللفراشةالحافىالأسودالخطأنيميزها

أجنحةذاتعموماالفراشةوأن،محدودةصفربقع

ذاتالفراشماتبقيةمنلمعائاأكثرعامأصفرولونمستديرة

العلاقة.

وشرقاسياووسطروسياجنوبفيالفراشةتنتشر

كما،المعتدلةآسياومعظمالهملاياوجبالوأفغانستانإيران

والصومالوإثيوبياالسودانفيالحشاشأراضىفيتنتشر

العربية.الجزيرةغربوجنوب

المنطقةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

الجزيرةشبهأقطارمناخرقطرأيفيتوجدولا،الجنوبية

العربية.

مثلالقرنيةللفصيلةتابعةبنباتاتاليرقاتتتغذى

وكورونللا.البرسيم

.بالحمضياتاليرقةتتغذى.الموالحدقيقأبوفراشة

إفريقيافيمنتشرةفراشة.الشائعةالشعرشعاعفراشة

الشديدةالصحارىتتجنبولكنهاالصحراء،جنوب

الرجاءرأسمنطقةغربتوجدولا،العاليةوالجبالالحرارة

إفريقيا.بجنوبالصالجع

المنطقةفىالسعوديةالغربيةالمملكةفىالفراشةتوجد

اليمن.فىتوجدكماالجنوبية

منهاالمصادرمنبالعديدويرقاتهاالفراشمةتتغذى

الفصيلةمنوالهدالالسابنديةالفصيلةمناللوفيلوس

الفصيلةمنوالرمانالزيتونيةالفصيلةمنوزايميناالهدالية

منالزفروالياسمينالبنفصيلةمنوأكسوراالرمانية

أوديةبهاتزخرالنباتاتهذهومعظم،الفربينيةالفصيلة

المملكةفيوالجبالالأوديةفييوجدوبعضها،اليمن

الغربى.الجنوبخاصةالسعوديةالعربية

علىبنيةخطوطتوجد.الشرقيةالشعرشعاعفراشة

وعلى.متوازيةتكونوتكادللأجنحةالأسفلالسطح

الفراشةوتنتشر.الخلفنحومتواصلخطالخلفيةالأجنحة

السنطأشجارغاباتوفيالعربيةالجزيرةشبهجنوبفي

السودانفيوكذلكوالصومالإثيوبيافيالجافالحزامفي

.وملاويوتنزانياوكينياواوغندا

المنطقةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشةتوجد

لوحظتوقد،اليمنفيتوجدكماالحجاز،وفىالجنوبية

البحرسطحفوقم0022وحتىمتوسطةارتفاعاتعلى

اليمن.في

تتغذىبينماترايداكس،نباتبأزهارالفراشةتتغذى

الكمبرلمجية.للفصيلةالتابعكومبريتومجنسمنبأنواعاليرقات

عنداليمنفيسجلت.الزرقاءالشعاعيةالفراشة

سطحفوقم0025وم0023بينتتراوحارتفاعات

ومدغشقرإفريقياوشرقجنوبفراشاتمنوهىالبحر،

منمختلفةبأنواعاليرقاتوتتتغذى.الكاميرونوجبال

الحميض.ونبات،البقول

الكبرىالصحراءعبرتنتشر.البيضاءالصحراءفراشة

وأفغانستانوإيرانوكينياوالأردنمصرإلىموريتانيامن

العربيةالجزيرةشبهوفي،وباكستانالهندغربوشمال

السعودية(العربية)المملكةوعسيرالحجازفىشوهدت

المتحدةالعربيةالإماراتوفيعمانوسلطةاليمنوفي

والكويت.والبحرينوقطر

التيالنباتاتبأزهارالنموالتامةالفراشاتتتغذى

(عمان)سلطنةوالحارةالأرطىوهياليرقاتبهاتتغذى

العربيةالمملكةوفيالذنبانبنباتتتغذىاليمنوفي

والزلة.الحماربأذنالسعودية

هذهتنتشر.البرتقاليالطرفذاتالصحراءفراشة

والسودانوإثيوبياوالصومالالعربيةالجزيرةشبهفىالفراشة
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ويتشابه.باكستانإلىبلوخستانومننيجيرياوشمال

أ!راشةاتوحد:قدقليلا.أحصبرالأنثىتكونوقد،الجنسان

.إيرانغربجنوبفى

الحجازفىأسسعوديةاأحربيةأالمم!!فيالفراشةتوجد

سلطنةوفيأليمنفىتوجدكما،الجنوبيةوالمنطقةونجد

العربية.الجزيرةشبهوشرقشمالفيتوجدولا،عمان

.عمانسلطنةفيظفارإقليمفيتوجدلاكما

بنباتاليرقاتوتتغذى،الجافةالبيئاتالفراشةتفضل

وتتغذىالقبار،نباتوكذلكالقباريةللفصيلةالتالغالمرو

السنط.أشجاربأزهارالفراشات

(.الصحراوي)النويعالقمةسوداءالصحراءفراشه

منإفريقياأ!شماوفىاضورانىاالإيرانىالإقليمفىتنتشر

فىأ!ربيةاالجزيرةشبهووسطوالأردنمصرإلىموريتانيا

فيتوحدكما(السعوديةالعربية)المملكةونجدالحجاز

.اللونصفراءفراشةوهى.الكويت

ويعتقد،الصليبيةالفصيلةمنبنباتاتالفراشةتتغذى

.الحارةنباتهوالسعوديةالعربيةالمملكةفيغذاءهاأن

فراشاتمن.الجناحيننحاسيةالصغيرةالفراشة

فىالعربيةالجزيرةشبهفيتمسجيلهاوتمالمعتدلةالمناطق

اليمن.وفياسمعودية(العربية)بالمملكةوالحجازعسير

للجناحالاعلىللسطحالبرتقالياللونالفراشةيميز

الحميضى.بنباتاليرقاتوتتغذى.الخلفى

اسلونباأغراشةاهدهتتميز.الرائعةالصفراءالفراشة

علىأعر:ثاعلىالذهبيةوالمسحة،للجنسينالفاقعالأصفر

الخلفية.للأجنحةالأسفلالسطح

منأقلارتفاعإلىالجافةالبيئاتفيالفراشةتكثر

ويمتد.السواحلمستوىحتىالبحرسطحفوقمتراء..

وإثيوبياوالصومالالعربيةالجزيرةشبهإلىالجغرافيالنطاق

الشمالإلىالسودانوجنوبأوغندةشمالووكينيا

لنيجيريا.الغربى

المنطقةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

اليمن.فىأيضماوتنتشرالحجاز،فيتوجدكما،الجنوبية

تتراوحارتفاعاتعلىالفراشةتكثرالعربيةالجزيرةشبهوفي

البحر.سطحفوقأم003مو004بين

أخابراالمرونباتبأزهارالنموتامةالفراشاتتتغذى

بدقةتحديدهيتمفلماليرقاتغذاءأما.القباريةللفصيلة

بعد.

الغاباتمناطقفراشاتمن.الذهبيالعازففراشة

فيالعربيةالجزيرةشبهغربجنوبالمطيرةالاستوائية

واليمن.،اسمعوديةالعربيةبالمملكةعسير

سطحهاعلىعريضأصفرشريطبوجودالفراشةتتميز

تراقياوبنباتالخروعزيتبنباتيرقاتهاوتتغذى.الأعلى

محتوىذاتفصيلةوهيالفربيونيةالفصيلةمنوهما

قدر.ذيسمى

ذهبيبلونتتميزجميلةفراشةالذهبيه.العربفراشة

بيضوقواعد،قرمزيلونمع،الأعلىأصسطحاعلى

الملأجنحة.

الحجازفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفرالثمةتوجد

.عمانوسلطنةاليمنفيوتوجد،الجنوبيةوالمنطقةونجد

إثيوبياإلىمورشانيامنالساحليةالبيئاتفىالفراشةتنتشر

هذهمنمجموعةوهناككينيا،وشماليأصومالوا

الميت.البحرمنطقةفيبالانقراضمهددةالفراشات

بها.الإمساكويصعبقويطيرانوأصلفراشة

)فصيلةالزفرألياسمينبأزهارأجساريعواأغراشةاتتغذى

قبارية(،)فصيلةالمروبنباتاشيرقاتوتتغذىفربينية(،

أنواعوتتغذى.النباتهذاأزهارالبالغةالفراشاتوتهوى

تابعةبنباتاتالفراشاتمنالجنسلهذاتابعةعديدة

القبارية.للفصيلة

منتشرةجميلةفراشة.الصغيرةالسالمونيةالعربفراشة

بحافةالأنثىالفراشةتتميز.العربيةالجزيرةشبهجنوبفى

هذهفتكونالذكرأما،الخلفيةللأجنحةسوداءعريضة

بيضاء.فيهالحافة

المنطقةفىالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفرالثسةتوجد

وتنتشر)حضرموت(اليمنوفىع!انسلطنة:فىالجنوبية

وسيريلانكا.الهندفيزكذأ!كالاستوائيةإفريقيامعظ!فى

عليها،اليرقاتوتربىالأراكبشجرةأعرأشمةازتتغذى

مما،الجبليةوالصخريةالرمليةالبيئاتفيتكثرشجرةوهى

الفراشةتستطعولم.الفراشةرقعةانتشارعلىيساعد

البحرإلىتصلأو،الشمالنحوالكبرىالصحراءاختراق

الصالحالرجاءرأسمنطقةعنغائبةأنهاكما.الميت

إفريقيا.بجنوب

فيتنتشررشيقةفراشةالزرقاء.المرقطةالعربفراشة

عريضةبحافاتالفراشةتتميز.العربيةالجزيرةشبهجنوب

لاوقد.الخلفيةللأجنحةالأعلىالسطحعلىسوداء

بألوانتتميزقدأوالذكر،عنالانثىالفراشةتتميز

رقصوللفراشةوالأصفر.والأبيضالورديمنمتمازجة

.طعاملمصدراكتشافهاحينطيرانهايحكمهخاص

فيينموأنيمكنالذيالأراكشمجرهوالطعامومصدر

اليساريعتتربى.غيرهنباتيوجدلاحيثالصحاري

الفراشةوتهاجر.الحديثةوالأوراقالحديثةالأغصانعلى

الحدودعبروكذلك،عدنمنالأحمرالبحرامتدادعلى

الأردنية.السعودية

الإقليمفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

سلطةفىظفاروإقليم)حضرموت(اليمنوفيالجنوبي
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والهندالاستوائيةإفريقيامعظمفيتنتشركما.عمان

إرترياوفىالصومالفىالإفريقىالقرنوفيوسيريلانكا

وموريتانيا.والسنغالوتشادالسودانإلىالحبشةوشمال

بأنالفراشةتتميز.الحافةسوداءالعربيةالفراشة

باللونمطرزوكأنهيبدوالخلفيةلأجنحتهاالأسفلالسطح

علاماتللأجنحةال!علىالسطحعلىوتوجد،القرمزي

عريضةسوداءأضلاعبوجودأيضاوتتميز،وبيضسود

الخلفية.الأجنحةعلى

تهامةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفرأشةتوجد

إرتريا.وفياليمنفيتوجدكما،والقنفذةوجيزان

الخيطوضمجرة،السرحشمجرةبأزهارالفراشةتتغذى

.الأراكشجرةوكذلك

الأصفر،بلونهاتتميز.الصغيرةالصفراءالعشبفراشة

مستديرا.ليسوالجناح،مستديرةقميةسوداءبقعةولها

ويمتد،الإفريقيالامشوائيالإقليمفيالفراشةتنتشر

شمبهفىالمناطقوبعضوأسترالياآسياإلىانتشارهانطاق

العربية.الجزيرة

المنطقةفي،السعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

إلىتصلارتفاعاتعنداليمنفيتوجدكما،الجنوبية

السنابنباتاليرقاتوتتغذىالبحر.لممطحفوقم0025

القرنية.للفصيلةالتالغ

نأالفراشةهذهفييلاحظ.الإيرانيةفريتيلاريفراشة

منتظمة.غيرلممودخطوطترافقهبنياخطاتحملالأجنحة

وجنوبلبنانوفىوسمورياالعراقفيأغراشةاتنتشر

مأ005يفوقعلوإلىالفرأشةتطيرحيثطوإيرانتركيا

العاليةالمناطقهذهتفضلأنهاويبدوالبحر،سطحفوق

تلاحظلبنانغيروفي.ضخمةأسرابفىفيهاوتطير

الجافة.الصخريةالأوديةفيمنتشرةالفراشة

السعودية.العربيةبالمملكةنجدفيالفراشةتوجد

التالغالنقدنباتبأزهارالنموالكاملةالفراشاتتتغذى

غذائهامصمدريعرففلااليرقاتأما.المركبةللفصيلة

بشراهةتتغذىلوحظتاليرقاتأنغير،أجنانفيالنباتي

وهو،الشفويةللفصيلةالتالغالجعدةبنباتاخرىبلادفي

أنواععليهاتعتمدالتيالمصادربقيةيماثلغذاءمصدر

نأالعلماءولاحظ،نفعسهللجنستابعةللفراشةأخرى

قاعدته.عندمنالنباتعلىاعتمادهاتبدأاليرقات

بقعاالفراشةتحمل.الصحراويةفريتيلاريفراشة

منحنيةطرفيةنقطالأمامىالجناحعلىوتوجدسودا،

الداخل.إلىالأطراف

الحجاز،فيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

.عمانسلطةفيظفارإقليموفياليمنفيتوجدكما

الأبيضالبحرحوضجنوبالجغرافيالنطاقويمتد

علىخاصةوسورياوالأردنلبنانإلىمراك!قمنالمتوسط

ارتفاعاتعلىاليمنفيالفراشةلوحظتوقد.السواحل

البحر.سطحفوقم0025إلىتصل

فيا!"،،ء531+4،ا!4؟،كل!+ول!4بنباتاليرقاتتتغذى

ويرى،الإسكروفيولاريةالفصيلةيتبعنباتوهو،لبنان

اخرجنسمنبنباتأيضاتتغذىاليرقاتأناخرونعلماء

المصرية.الحفراءهونفسهاالفصيلةمن

سلطنةشمالفيلوحظتالهند(.)نويعالفهدفراشة

المملكةوفيوجنوبها،العربيةالجزيرةشبهوشردتىعمان

تحرفكما،الشرقيةالمنطقةفيلوحظتالمسعوديةالعربية

.المتحدةالعربيةالإماراتفيالفراشة

الأماميةالأجنحةعلىسودبخطوطالفراشةتتميز

والدخن.النخيلمزارعخاصةالمزارعفيوتكثر،والخلفية

بإمداديقومالنملمنضرباهنالكأنالعلماءيعتقد

هذهالنملحملولربماالغذاء،منبحاجتهااليرقات

بيوته.داخلإلىاليرقات

تونسمنطقةفيمعروفة.الصحراويةالفهدفراشة

النجفصحراءإلىومصرليبيامناطقوبعضوالجزائر

الخالي.الربعوصحراءالأردنوصحراء

بيوتداخلنهارهاتقضياليرقاتأنالعلماءيعتقد

للغذاءليلاتخرجثمبتغذيتهايقومالنملمنخاصضرب

العاقولمثلأخرىنباتاتجانبإلى،الأرطىبنبات

)الحا!(.

الصحراويةفريتيلاريفراللة
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السطحعلىسوداح!بقعتوجدلا.العربيةالفهدفراشة

للفراشة.الأعلى

الجزيرةشبهغربوجنوبالحسودانفيالفراشةتنتشر

فىالفراشمةتعيعقإفريقياشمالوفي.الصومالإلىالعربية

غربشمالإليتوزيعهانطاقويمتد،الجزائريةالصحراء

.اطتوسصأا،بيفر1أجحراشرثفىوتوجد.وأفغانستانالهند

سلصهآفىظفارمقاطعةوصىاليمنفيالفراشةتوجد

أنحراشةشاهـجودباحتمالالعلماءبعضويعتقد.عمان

الشرقيةالمنطقةفيوربماالسعوديةالعربيةبالمملكةالحجاز

أيضا.للمملكة

النخيلأشمجارعلىالنموالتامةأغراشاتاتستقر

حيثأضربةاسطحمنواحدمترارتفاععلىالميتةوأوراقها

نباتيةمصادرأعلماءايحددوأسما.النم!!منخاصنوعيكثر

بتغذيةيقومالنم!أنويعتقدون،اليرقاتلغذاءمعينة

هصذاخراحتمالالسنانباتأنيفيدماوهنالك،اليرقات

الهند.منعلماء

الحا!ةاطماطقفىتنتشر.البيضاءالإفريقيةالقبارفراشة

)اهملاصةأصسودداأ!جبافىوشوهدتإفريقيا،غربمن

أجمن.اوفياسمعودية(العربية

القبار.بنباتاليرقاتوتتغذى،الرطبةالأوديةفيتكثر

سودواضحةبعلاماتتتميزالبيضاء.القبارفراشة

الخلفية،للأجنحةاسمطإلسفلىعلىبالعروقتحيط

عادةومنالذحص.فىمنهأكثرالأنثىفيبجلاءهذاويظهر

السريع.الطيرانالفراشة

الجزيرةوشبهولبنانوآسياإفريقيافيالفراشةتكثر

أطة.ماوجزيردوأفغانستانوإيرانوالهندوالعراقالعربية

الحجازفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

أيضاتوجدكما،الجنوبيةالمنطقةوفيتاروتوجزيرةونجد

المتحدةالعربيةوالإماراتوقطروالكويتالعراقفى

اليمن.)ظفار(عمانوسلطة

،السرحونبات،الشوكيالقباربنباتاتاليرقاتتتغذى

النموالتامةالفراشاتأما،القباريةالفصيلةمنأخباتيناوكلا

أيضا.اسمدرأشجاروعلىالنباتينهذينعلىتهبطفلوحظت

اسموداني-الإقليمفيتنتشر.السريعةالقزميهالفراشة

وشمبهالجافةالاستوائيةإفريقيامعظميعبرأ!ذياأرري!!انىا

وإقليماالمتوسطالأبيضالبحرحوضإلىأسربيةاالحزيرة

الهند.إلىالأ:سطاانخرث

فيالسعوديةالعربيةالمملكةفىأغراشةاشوهدت

،عمانبسلطنةظفارإقليموفىأجمناوفىالجنوبيةالمنطقة

أومئمنانتشارهانطاقيكونأنالعلماءبعضويتوقع

ذلك.

الطرقوحوافالجافةالصخريةالبيئاتأغراشةاتفض!!

الصخورأسطحعلىجاثمةتلاحظحيثالجافةالأ:ديةشا

السرئطيرانهاخلالأمابها،الإمساكايم!شحيث

المفضلةمواقعهاإلىالفراشةماتعودوكثيرا.ذلكفيصعب

النجيلية،الفصيلةمنبنباتاتاليرقاتوتتغذى.شترةبعد

النموالكاملةالفراشاتأما.المعروفأضجي!ادباتمثل

دوارجنسنباتاتأزهاررحيقبامتصاصفتتغدى

للطيراناحتمالقوةذاتالفراشمةهذهوتعتبر.الشمس

.بعيدةلمسافات

شبهفىإلاتوجدلاالسوداء.العربيةالكراكسفراشه

قطفيلونوللذكر.اليمنفيوبالتحديدالعربجزيرة

متباينة.بنباتاتالفراشةوتتغذى،الأعلىاجانبهعلىأسود

(.متوسطة)حوضالصغيرةالبيضاءالكرنبفراشه

المتوسطالأبيضالبحروشرقالمعتدلالإقليمفراشاتمن

العربية)المملكةونجد)مصر(،الأقصراإلىجسوبا

.(يةلسعودا

علىأصفرشريطوجودمعاللونأبيضبطنوللفراشة

الأمامى.للجناحالسفلىاسطح

والقبار.والفجلبالكرنباليرقاتتتغذى

السوداءالعربيةالكراكسفراشة



تضعالتفلةفراشة

التفلة.نباتاتعلى

علامةالذكريحمل.الصغيرةالبيضاءكروبرفراشة

بينواضحموسمياختلافمعالجناحنهايةمنقريبامثلثة

الجنسين.

ولكنها،السعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجدولا

فيوذلكالعربجزيرةشبهفىواحدموقعفيلوحظت

:.عمانسلالنةفيالأخضرالجبل

عندمنالمصخريةالمناطقفوقالفراشةتطر

سطحفوقم0002إلىتصلارتفاعاتإلىالمنخفضات

وشمالآشياغربإلىالفراشةانتشارنطاقويمتدالبحر.

البلقانجبالفىإلاأوروبافىتوجدولااسيا،ووسطإيران

.اليونانوفي

نأويعتقد.اليونانفيالالوسنبنباتاليرقاتتتغذى

-عمانفي-الأخضرالجبلفىسجلتالتيالفراشة

النباتىالثراءضوءفيوذلكالأنواعمنبعددقتغذى

فيه.شوهدتالذيللموقع

منالجافةالمناطقفىتكثر.الإفريقيالكيوبيدفراشة

العربيةالجزيرةشبهغربجنوبفيوشوهدتإفريقيا،

فىوكذلك،واليمن(،السعوديةالعربيةالمملكة)عسير:

.عمانسلطنة

بنباتاتوتتغذىغامقبنفسجىالذكرالفراشةولون

اللوبياء.منهاالبقولياتمن

شبهفىسجلتفرالثمة.العملاقةبتاويكدوبيدفراشة

السعوديةالعربيةبالمملكةوعسيرالحجازفيالعربجزيرة

تتغذىأنهاالعلماءويرى.الدأكنالبنيإلىالعاملونهاوينحو

الجبلية.البيئةنباتاتوهيوالشثوالزيتونالعرعربأشجار
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لأ!لأئم!3؟طم

!!ءين+س؟س!!!33؟تجش،لمص!!لمخبمئرعص4*سير!ير*!كا!3

الجزيرةشبهشرقفيشوهدتالصغير.الكيوبيدفراشة

)اليمن(.الغربيوجنوبها)نجد(وسطهافيوكذلك،العربية

البحرينوفيتاروتوجزيرةوقطرالكويتفيتوجدكما

الفراشاتمنوهي.عمانوسلطةالمتحدةالعربيةوالإمارات

.إيرانفيمادرجةوإلىوسريلانكاالهندفيالمألوفة

الخلفية،الاجنحةمنالممتدةبذيولهاالفراشةتتميز

للأجنحة.الأعلىالسطحعلىضيقأسودوبهامش

لاحظكما،والسنطالغافبأشجاراليرقاتوتتغذى

النمل.ضروبوبعضاليرقاتبينماعلاقةالعلماء

شبهجنوبفيمعروفةفراشة.الصومالكيوبيدفراشة

الإفريقيالقرنوفى(،عمانوسلطنة)اليمنالعربيةالجزيرة

.()الصومال

العملاقةبتاويكيوبيدفراشة



العرببةالبلادفيالبريالحيوان714

منبعددالداكنالبنيالعلويسطحهاويميزها

وسطحها،الأمامىالجناحقاعدةعندالزرقالعلامات

وشمبكى.جداداكنالسفلى

.9*،حول"،+ءالا،ا5ولح!ولولء3بنباتاليرقاتتتغذى

فىفقطتسجيلهاتم.العملاقةالعربيالكيوبيدفراشة

ارتفاعاتعند)اليمن(،العربيةالجزيرةشبهغربجنوب

البحر.سطحفوقم0028وأم005بينتتراوح

ا!لاماتاواستقامةالداكنالسفلىبسطحهاتتميز

للأجنحة.السفلىالسطحعلىالهلالية

ونباتاللنتانةونبات9!ل!،،ح4حح+ح3ءول،أبنباتتتغذى

أعشالقعلىتعتمدالفراشةأنالعلماءرأيوفى.القصعين

بشرانقه.وتتغذى،النملمنمعينضرب

فيتسجيلهاتم.العملاقةفورسكالكلوبيدفراشة

ومنطقة)اليمن،فقطالعربيةالجزيرةشبهغربجنوب

!!كانج

ق!!يهه!ة

يخئر!

ق!!ث!!ثن
فييم!ركا7

!!*!لم؟،

ا

!!!!ىى

يم!بر

-لمبر!ع
بميمكيمزء

آ؟!بنعجبم
بمر"؟!

2لمفحويربر؟
ئخش!؟يربرلم
بمبهي!!؟!

في!،ضك!ير!

كا!

،ءغ!
آقي!يم؟يم
*!ا!قيغ؟

،لأكلم!!ئخكصكائج

كتركاص؟بز

!ع،خك!!روفي؟!!بردة

!ح!بز؟!!خ!!

العملاقةفورسكاليهوبيدشةفرا

تتغذىأنهاولوحظ(.السعوديةالعربيةبالمملكةعسير

.الريحانبنبات

فياليمنفيسجلت.العملاقةهافنفونكيوبيدفراشة

عندالجفافشديدةمبيئاتوتتأقلمفقط،العربجزيرة

أنهاالعلماءيعتقدو،منخفضةإلىمتوسطةارتفاعات

بها.يعنىالنملمنضربعلىغذائهافىتعتمد

العربيةالجزيرةشبهفىإلاتوجدلا.فيلبيكلوبيدفراشة

اللونويميزها.واليمن(السعوديةالعربية)المملكةعسيرفى

علىواحدةبرتقاليةهلاليةوعلامةالعلوياطجانبالبنى

الخلفية.للأجنحةالعلوياسمطح

النباقي.غذائهامصدرعنشيءيعرفولا

علىسودواسعةحاناتتوجدللدرر.كيوبيدفراشة

منقريئاتطيرضعيفةعموماوالفراشة.للأجنحةالأعلىاسمطح

.اللونزرقاءوالذكوراللونبنيةالإناثوتكون،التربةسطح

قةاهافنفونكيوبيدفراشة
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فيلبيكيوبيدفراشة

والأردنوإيرانتركياجنوبمنالفراشةتنتشر

ولبنانالعراقإلىالعربيةالجزيرةشبهومعظ!وفلسطين

.افغانستانوءالىسورياوربما

نجدفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

العرأقفيوالبصرةالبحرينوفىالشرقيةوالمنطقة

.المتحدةالعربيةوالإمارات

فيللزينةالمستوردةالطلحبأشجاراليرقاتشغذى

فيالبريةبأنواعهاليرقاتتتغذىالذي،والمسكيتلبنان

القرنية.الفصيلةيتبعوالمسكيت.لبنانغير

إفريقيافراشاتمن.كاراكالسسلؤلؤةفراشة

شبهفيظفارلمحاقليمعمانسلطةفيوشوهدت،الاستوائية

العربية.الجزيرة

أكبرنسبياوهى،الخلفيةالأجنحةعلىبارزذلللأش

علىبيضاءمعسحةمنيخلوالجنسينوكلاالذكر،من

.أخرىفراشاتتميزالأماميالجناحمنالأعلىالجزء

لونيحفهداكناوسطياشريطاالاربعةالأجنحةكلوتحمل

أبيض.

كما3وليماول!اه،،ءحول)ولولبنباتاتالفراشاتتتغذى

راط"3منها:أخرىنباتاتلزيارةالفراشةتكرارلوحظ

س!،+،3"ءكاو3!أ*44*ولطحو93041!*ححا+لا*3والا"كله"ول3!او

استوائية.إفريقيةتتانباوكلهالا؟!33حاولة4

الأوسطالشرقفىتكثر.العربيةالسالمونلونفراشة

العربيةالمملكةفيوعسير)الحجازالعربيةالجزيرةوشسبه

الكويتفيوكذلكواليمنعمانوسلطنة(،السعودية

والهند.وسريلانكاوإيرانوالبحرينوقطر

القباربنباتوتتغذىعام،ورديسالمونىلونللفراشة

(.)الشفلحالشوكي

جزيرةوشبهمصرفيمعروفةالزرقاء.لويفراشة

وكذلك(.السعوديةالعربيةبالمملكةونجد)الحجازالعرب

وتركيا.وباكستانوأفغانستانإيرانفي

وكذلك،الأعلىالجانبعلىساحرأزرقلونللذكر

القتاد.بنباتاليرقاتوتتغذى،الأنثىحال

فىمنتشرةفراشةديموتنس(.)نويعالليمونفراشة

)المملكةنجدفيتوجدحيث،العربيةالجزيرةوشرقالعراق

وتوجد،بالمملكةأيضاتاروتوجزيرةاسحعودية(العربية

وفىالمتحدةالعربيةوالإماراتوالبحرينالكويتفيأيضا

.وإيرانوأسترالياوالصينعمانسلطة

تصبحوقد،والبرية،المزروعةبالموالحاليرقاتتتغذى

.ضارةزراعيةآفة

إفريقيافراشاتمن.الإفريقيةالليمونفراشة

العربيةالجزيرةشبهغربجنوبفىوشوهدت،الاهمشوائية

)ألحجاز(السعوديةالعربيةالمملكةفيوكذلك)اليمن(

.عمانسلطخةوفي

الموالحفصيلةأجناسمنمختلفبعدداليرقاتتتغذى

رحيقالبابغةالفراشاتوتمتص،والزفرةالسذبمثل

.لأزهارا

سوداءالأماميالجناححافة.البسيطةالمتجولةالفراشة

فيالفراشةوتنتشر.الجناحفيالثالثالعرقحدودإلى

الجزيرةشمبهغربجنوبوفيالجافةالاستوائيةإفريقيا

العربية.

في،السعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشمةتوجد

فيظفارإقليموفياليمنفيتوجدكما،الجنوبيةوالمنطقة

.عمانسلطنة

وبنباتظفار،إقليمفيالأراكبأشجاراليرقاتتتغذى

بالأراك.صلةذووهوإفريقيا.فىكليدورإيرونيا

الوفاءأشجارفوقالنموالتامةالفراشاتوشوهدت

فربيونية(.)فصيلةوالفربيونطرفاوية()فصيلة

المناطقفيتوجد.المصريةالبيضاءالمرقشةالفراشة

شبهوشمالالأردنجنوبإلىومصرليبيامنالجافة

)الحجاز(.العربيةالجزيرة

للسطحالنهائيالطرفعلىخضرعلاماتللفراشة

الخلفية،الأجنحةعلىوكذلك،الأماميللجناحالسفلى

متوازية.خطوطفيمنتظمةليحستولكنها
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المناطقفراشاتمن.المذيلةالزرقاءالمروجفراشة

فىولوحظت،الجافةالاستوائيةوالإفريقيةالجافةالإفريقية

اليمن.فىالعربيةالجزيرةشبه

مع.البياضالناصعأصسفلىابسطحهاالفراشةتتميز

الجناحعلىواضحةبرتقاليةوبقعةسودعلاماتملاحظة

الخلفى.

منهاالبقواجاتفصيلةمنبنباتاتاليرقاتتتغذى

رنكوسيا.

غربجنوبفىشوهدتإفريقيةفراشة.المزاحفراشة

كما،عمانلمسلطةوفي)اليمن(العربيةالجزيرةشبه

صفبوجودالفراشمةتتميزوسريلانكا.الهندفيلوحظت

الخلفية.للأجنحةالعلويالسطحعلىالسودالبقعمن

منوهماتراقيا،ونباتدل!صامبيابنباتاليرقاتتتغذى

نبات:كذلكا،أسسموامنتخلولاالتىالفريبونيةالفصيلة

تروبا.جا

إفريقياششرقجنو!فىتكثر.الإفريقيالمزاحفراشه

هـعسيراجمر)االعربيةالجزيرةشبهغربجنوبفيوشوهدت

009ل!تتتراوحارتفاعاتعنداسحعودية(،العربيةبالمملكة

س!إلبحر.مستوىفوقم0002وحتىأم06و.

سود.حطوطعليه،فاغبرتقاليعاملونللفراشة

هىالفرنيونيةالفصيلةمنسامةبنباتاتالفراشةتتغذى

ا+،،م!ءاح".9ءزوتراقيا

فراشة.البرتقاليالطرفذاتالجناحمسلديرةالفراشة

للبقعةالداخليةلالحافةويحيطمستديرةأجنحةذاتكبيرة

الأعلىالسطحعلىمنحنأسودخطالبرتقاليةالطرفية

الخلفية.للأجنحة

المنطقةفىالسعوديةالعربيةالممل!صةفيالفراشةتوجد

شبهغربوجنوبإفريقيافيوتنتشر،اليمنوفىالجنوبية

الرطبة،المواطنخاصةإفريقياوغرب،العربيةالجزيرة

.المطيرةالا!شوائيةالغاباتحزاموتخترق

(م0002)0061-ا004علوإلىالفراشةتطر

غذائهاموقعمنتبتعدبذلكأنهاويعتقدالبحر،سطحفوق

القبارية.الفصيلةنباتاتمجموعةوهو،المعروفالنباتي

أساليبمعهجرةبأنهالابتعادهذاالعلماءبعضويعلل

الفصيلةنباتاتلأحدالمألوفالغذائيالنطاقخارجالزراعة

(.العنكبوت)زهرةالزفرةنباتخاصة

فىوأ!حظت،إفريقيةفراشةالنهر.ملاحفراشه

ارتفاعاتعند)اليمن(العربيةالجزيرةشبهغربجنوب

البحر.سطحمستوىفوقأمء..وأم004بينتتراوح

جاذبيةإلىذلكالعلماءويعزوالطيور،تفترسهاماوكثيرا

العلما2يتوصلولمأسود،يقابلهأبيضمنالمزدوجلونها

بعد.النباتىغذائهانوعيةحقيقةإلى

منالقميةالمساحةعليتوجد.الإفريقيالمهرجفراشة

سودخطوط-الاسفلالسطحعندمن-الأماميةالأجنحة

ويحمل،العروقامتداداتتتبعتمنعدرجةإلىمتقطعة

بيض.علاماتللأنثىعلىالأالسطح

المنطقةفياسمعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشةتوحد

ظفارومنطقة)حضرموت(اليمنفىتوجدكما،الجنوبية

فىمنخفضةمستوياتعلىوتطر،عمانصلطنةفى

والمناطقأسبانياشرقجنوبسواحلوعلىإفريقياشمال

ولمالالشواء.خطشمالالاستوائيةإفريقيامنالجافة

غربإلىالتوزيعيالنطاقويمتدمصر.فيالفراشةتسجل

الهند.ثمآسيا

المسيحشوكأشجاروهوغذائها،حولالفراشةتحلة!

الفراشسةتمتصحيثالنبقيةالفصيلةمنأضبق(ا)شجرة

بالشجرةاليرقاتوتتغذى،الزهرةرحيقالممواحصاملةا

نفسها.

اللون.المتوسطالأبيضالبحرمهرجفراشة

فىسودخطوطوتوجد،القرمزيناحيةيميلالأساسى

الأمامي.للجناحالأسفلالسطحعلىالطرفيةالمساحة

فإنهالأنثىالفراشةأماالذكر.الفراشةحالةفىهذا

علاماتالخلفىللجناحالألمسفلالسطحعلىيوجد

واضحة.بيض

شمالإفريقيافىالجافةالمناطقفىالفراشةتوجد

علىأضطاقاويمتدوالجزائر،مراكشفيالكبرىالصحراء

إلىوشرقاالنيلواديوعلىمصرشمالإلىإفريقياشمال

.لعراقوا:فلسطينردلىاةا

فيالفراشةشوهدتالسعوديةالعربيةالمملكةوفى

قطرفىلوحظتكما،الشرقيةوالمنطقةونجدالحجاز

وأليمن.عمانوسلطنة

شجيراتفوقمنخفضةمستوياتعلىالفراشةتطر

لأشجارالحدشةبالأغصاناليرقاتوتتغذىالصحراء،

النباتورقةعلىاليرقةوتلتصق(النبق!شجرةالمسئشوك

عادةوهوعليهالملتصقةالسطحأنسجةوتمضغ.بقوة

الأسفل.السطح

السطحعلىسودبقعللذكر.البلقانيالمهرجفراشة

أطرأففإنغيابهاحينوحتى،الأماميةللأجنحةالأعلى

.اللونسوداءتكونالأماميةالأجنحةفىالعروق

نجدفىالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشةتوجد

وقطروالكويتبالعراقوالبصرةالشرقيةوالمنطقة

واليمن)ظفار(عمانوسلطنةالمتحدةالعربيةوالإمارات

.السودانفيولوحظت)حضرموت(

وربماالصغرىوآسياوالبلقانإفريقيافىالفراشةتنتشر

.إيرانوسطإلى
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وعلى(المسيح)شوكالسدربأشجاراليرقاتتتغذى

النبقية.الفصيلةوهىلفصيلتهتابعةأجناس

الورقةسطحيأحدالتهامإلىاليرقاتتلجأماوعادة

وهذاالنوافذ،يشبهفيماالورقةباختراقللضوءيسمحمما

.بالشجرةلحقتالتيالإصابةملاحظةعلىيساعد

فيمحدودنطاقذاتفراشةالسوداء.المهرجقراشة

وعلاماتالعامالأسودلونهايميزها،اليمنوفيإفريقيا

الخلفية.للأجنحةالعلويالسطححوافعلىهلالية

)النبق(.السدربنباتالفراشةتتغذى

جبالفيتوجدفراشة.العربيةالبلضاءالهدالفراشه

فقط،السعوديةالعربيةبالمملكةعسيرمنطقةوفياليمن

الأجنحة.علىالورقنهاياتعندسودبقعبوجودوتتميز

ونباتوالقاتالرمانأشجارفوقالفراشاتشوهدت

ألفا.الألفا

والكبر)الدبق(الهدلبنباتاتالفراشاتوتتغذى

(.الشفلح-)القبار

أسفلبسط!حالفراشةتتميز.العربيةالياقوتةفراشة

بارزةبقعةالذكرويحملسود.علاماتعليهاللونأبيض

الأنثى.فيتوجدلاالخلفيللجناحالسطحأعلىعلى

محافظةوفيوإرترياوإثيوبياالصومالفيالفراشةتنتشر

الميت.البحرمنطقةفيتوجدكما،باليمنحضرموت

الحجازفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

(حضرموتومحافظة)عدناليمنوفيالجنوبيةوالمنطقة

ظفار(.)محافظةعمانسلطةوفي

مصادرمنبالقربوتشاهدالطيرانسريعةوالفراشة

وتتغذى.والسرحوالسمرالهدالمثل،النباتيةغذائها

النمل.معماعلاقةولليرقاتبالأزهار،اليرقات

جنوبفيالفراشةهذهتنتشر.الممرضةياقوتةفراشة

منالموقعهذافيمستوطنةوهي،العربيةالجزيرةشبهغرب

العالم.فياخرمكانأيفىتوجدولا،الجزيرةشبه

المنطقةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالفراشةتوجد

اليمن.فيتوجدكما،الجنوبية

الفراشاتوتهبط،الهدالبنباتأليرقاتوتتغذى

ترايداكس.أشجارأزهارعلىالنموالكاملة

فيتكثرمهاجرةفراشةالبيضاء.العذبةالينابيعفراشة

والشرقأوروباوجنوبإفريقيا،منالشماليةالمناطق

إسكندينافياإلىوتهاجر،واليابانالهندوفي،الأوسط

ألاتحادإلىالهملاياجبالمنانتشارهانطاقويمتدشمالأ.

اليمنفيمنعزلةجيوبوللفراشسة)سابقا(،اسموفيتى

.عمانسلطنةشمالجبالوفيوالصومال

الحجازفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالفراشةتوجد

واليمن.عمانسلطنةفيوتوجد،الجنوبيةالمنطقةوفي

مدارعلىجبالهوأعالىلبنانسواحلفىالفراشةتكثر

وحين.والصيفالشتاءخلالكثافتهاتقلولكن،العام

ماونادرأالأرضسطحمنمقربةعلىتكونطيرانها

إلىالواحدالسربأفرادعدديصلوقد،لتأكلتتوقف

للمملكةالجنوبيةوالمنطقةاليمنفىأما.فراشة000.05

ارتفاععلىالفراشةشوهدتفقدالسعوديةالعربية

البحر.سطحفوقم0022

وقد،الرزيديةالفصيلةتتبعبنباتاتالفراشةتتغذى

اللونيخفوقد،الصليبيةالفصيلةمنبنباتاتتتغذى

.الجفافمودمممخلالللفراشمةالأخضر

انظر:عموماالفراشاتأنواععنالمعلوماتمنلمزيد

الفراشة.

العنكبيات

والعناكبالعقاربتشملالمفصلياتمنطائفة

أربعةلهابأنالحشراتعنتتميزوغيرها.والشبث

رؤوسهاأنكما،أزواجثلاثةمنبدلأالأرجلمنأزواج

العربيةالدولكلفىوتوجداستشعار.قرونبهاليس

تقريبا.

يقاربماالسعوديةالعربيةالمملكةفييوجد.العقارب

وثمانيةفصيلتينإلىتنتمي،العقاربمننوعاعشرالاثنى

عقاربأبرزومنحديثا،تسجيلهاتممعظمها،أجناس

:-يليماالسعوديةالعربيةالمملكة

ولونهاحجمهابكبروتتميزالسوداء،العقرب-أ

.المدرعالغليظوبذيلها

العقرب:جنسينإلىوتنتميالصفراء،العقرب2-

وكذلكأصفر،العاملونهايكونليوريوسلجنسالتابعة

العقربمنسميةأقلأنهاإلادلرعبمثيرةتبدوالسوداءالعقرب

الصفراء.
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سمية.العقار!أكترم!الصفراءالعقرب

اطود.اأسودي!صنالذيالخامسالفصعداالذيلفصوص

وتكثر،المملكةفىللإنسانسميةالعقارل!أكثرمنوهي

أ!مخور.اوتحتالحصويةالتربفي

أبصتوبوسسلجنستنتمىالتىالصفراءالعقربأما

فصوصكلأنفيالسابقةعنوتختلف،كبيرةأيضافهى

والثانىالأولالفصأنجانبإلى،اللونصفراءذيلها

بارز.بشكلمنتفخانللذيل

،الحارةالمناطة!فىفتكثرالعربيةالدولبقيةفيأما

تحتوتختفىاملم،7و.013بينعموماطولهاويتراوح

أظلمإذامكانهامنوتخرجنهارا،والأخشابالحجارة

.العقرب:انظر.الليل

موقغيؤديوف،بفكهطتعضالعناكب.العناكب

يتطور.قدالتهابوإحداثالبكتيريادخولإلىالعض

سامة.عيرولكنهامؤلمةعصتهاالشبث

العربيةالدولوبقيةالعربيةالجزيرةشبهفىمنهاويوجد

نوع000.03علىمايزيدمجموعمنكبيرعدد

القطيةالقارةباستثناءالعالمأنحاءكلفىموزعة

التىالأماكنكلفىالعربيالعالمفيوتنتشر.الجنوبية

والمستنقعاتوالغاباتالحقولفيغذاؤها:بهايتوافر

طولويصل.المنازلوداخل،والصحاريوالكهوف

منيقربماإلى-الرتيلاءعنكبوتمثل-بعضها

انظر:.النساجالنوعمنالعناكبهذهومعظم.سم25

.العنكبوت

ولهاليلاتتحرك،الجمالعقربأيضاتسمى.الشبث

يعملالاتجاهاتكلفيمتحركوفكمطاطكبيربطن

الحشرةفتبدوالأرجلالعامتكوينهفىويشبهكالمنشار،

الأرجل.منأزواجخمسةلهاوكأنها

السعودية.العربيةلالمملكةالخالىالربعشرقيجوبفيالعبلنباتعلىمسكنهبعزليقومعنكبوت
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السعودية.العربيةبالمملكةالشماليةالمنطقةفيالوعرةالأماكنلعضفيمنتشراكان،اللاحمةالثديياتمنالفهد

لثديياتا

وسيقتصر،الثديياتمنكبيربكمالعربيةالبلادتزخر

اكلة2-اللاحمة-أ:هيأنواعسبعةعلىهناالحديث

القارضة5-القاضمة-4الفواكهاكلة3-الحشرات

الرئيسية.7-العاشبةاللاحمة6-

علىغذائهافيتعتمدثدساتاللاحمة.الثدييات

حفظفيبذلكوتمساعد)العاشبات(،النباتاكلات

النباتآكلاتمنالحدلأن،للبيئةالطبيعيالتوازن

وصفيليوفيما.النباتىالغطاءعلىالحفاظفىيساعد

الأقطارفيتوجدالتياللاحمةالثديياتلبعضموجز

العربية.

ومصرالعربيةالجزيرةفيمنتشرثد!طحيوان.آوىابن

،وإيرانوالعراقوسورياوالأردنوفلسطينولبنانومراكش

وسريلانكاوالهندروسياوجنوبأوروباشرقوجنوب

منينتشرإفريقيافيوكذلكوتايلاند.وبورماوآسامونيبال

كينيا.إلىجنوباالسنغال

أسم،20وسم82مابينإلىالجسمطوليصل

الحيوانوارتفاع،سم22وسم12مابينإليالذيلوطو!

العاماللونويميل.سمهو.04بينماإلىالكتفعند

العربيةالجزيرةشبهشمالفيالداكناللونإلىللحيوان

جنوبها.فيوالرملي

شبهمنبالانقراضمهددالحيوانأنالعلماءويرى

مواقعفيإلايشاهدلاأصبححيثالعربيةالجزيرة

منطقةوفى،السعوديةالعربيةالمملكةشمرقمنمحددة

محمياتبقيامحمايتهضرورةويرون.باليمنعدن

عاجلة.

أقصىعداالقطبيالإقليمحدودفىمنتشر.الثعلب

مصرإلىمراكشمنإفريقياشمالإلىرقعتهوتمتد،شمالة

وقد.العربيةالجزيرةشبهفيبكثافةومنتشر،والسودان

والقمامةالبشريةالنفاياتمواقععلىلترددهكثافةيزداد

التيالصغيرةالحيواناتبوفرةالكافيغذاؤهلهشةمنحيث

المواقع.هذهتألف

ويصلسم،-0629منللجسمالعامالطوليبلغ

سم7بالأذنطولويقدر،سم38-42إلىالذيلطول

بطنمع،رمليالعامواللونحاد،والأنفاسم،اإلى

أبيضين.وصدر

فيويعيم!ليلا،طعامهعنللبحثيسعىوهو

الحيواناتجانبإلىويتغذىنهارا،والجحورالكهوف

البطجخ.خاصة،النباتاتببعضالصغيرة

الثعلب.:أيضاانظر

إفريقياشمالصحاريفييوجد.الرمليروبلليثعلب

العربية.الجزيرةشبهفىوكذلكوالصومالوالسودان
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الرملىروبلليثعلب

سم،81-95إلىللجسمالإجماليالطوليصل

إلىالأذنوطول،سم2-636إلىالذيلوطول

قاسية.صحراويةظروفتحتولعيش.سمأأ9-

ويقضى،النباتاتوبعضالصغيرةبالحيواناتويتغذى

والجحور.الكهوففيالنهار

.الانقراضمنعليهللمحافظةبالسعىالعلماءينادي

أحربية،االجزيرةشبهفىعنصرانمنهيوجد.الذئب

منتشرأكانوقدجمولها،فىوالآخرشمالهافىأحدهما

فيالانويوجدبلدانها،منالعديدمنوانقرضأوروبافى

منأكثرقتلالذئابعادةومن.أمريكاوشمالالهند

تفترسالحالاتمنكثيروفي،الفرائسمنحاجتها

ألدمنالذئابيعتبرونالبداةجعلمما،الداجنةالحيوانات

السبل.بكلويحاربونهاالأعداء،ا

ذلكفىبماسماأ41إلىالبالغالحيوانطوليصل

سم.32إلىطولهيصلالذيالذنب

هذاعلىالمحافظةعلىبالسعيالمهتمونوينادي

له.مناسبةمحمياتبإقامةالحيوان

الذئب.:أيضاانظر

العربيالذئب

جنوبيفىالعربيةالجزيرةشبهفييوجدالزريقاء.

وفىاليمنجنوبفييوجدكما،السعوديةالعربيةالمملكة

إفريقياوشممالأوروباجنوبفيمنتشروهو،عمانسلطخة

.الكبرىالصحراءوجنوب

سم،29سم-84إلىللحيوانالإجمالىالطوليصل

سودئطشراوتوجد.سم05سما-24أصذ!!اطوأ!شيبيى

زيتونيأساماولونه،الذنبقاعدةإلىال!ستفعندمرظهرية

علىوسطيأسودشريطيوجدكماحمر،بقععليهرمادي

،أبيضانالأنفوجانبا.الجانبينعلىأبيضأ!نيحفهالجبهة

كما،سوداوانالسفلىوالشفةوالوجنة،الحلقوكذلك

الأجزاءأماسوداء.حلقة12إلى11منالذيلفىيوجد

بيض.رماديةفهيللأقدامالداخليةوالأجزاءالتحتية

منيتكونالذيطعامهعنللبحثليلاينتقل

يأكلكماالأشجار،يتسلقوأحيانا،الصغيرةالحيوانات

.الناسيسكنهاالتيالمناطقويتحاشى.النباتاتبعض

انحططالضبع

إلىوجنوباإفريقياشمالفىمنتشر.المخططالضبع

إلىتركياومن،الصغرىاسياإلىوكينياوإثيوبياالسودان

يوجدحيثالعربيةالجزيرةشمبهإلىالهندإلىروسياجنوب

جنوبها.فيوالاخرشمالهافىأحدهحاعنصرانفيها

ويسعونالقبور،ينبح!الخططالضبعأنالناسيعتقد

ويعتقدالأشجار.علىجثتهويعلقونالوسائلبكللقتله

علاجيةفوأئدالخططالضبعجسمأعضاءلبعضأنالبعض

يصطادونه.ولذلك

الفبع.:أيضاانظر

الذنبوطولسم،ا-95أ46إلىالجسمطوليصل

قدميهعلىأعلىبمستوىالحيوانويقفسما.2-428إلى

لونيمالأبيضالرمادينحورماديأحاماولونه.الأماميت!ت

نحوالحلقعلىسوداءوبقعة،العينينأسفلشاحبذهبى

وأبيضأسودوالذيلأسودالأذنينوظهر،العنقجانبي

.قذرةبيضاءالتحتيةوالأجزاءمعا،اللون

صصلأ
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باحثاليلاويتحركنهارا،والجحورالكهوففييعيم!حيوانوهو،الانقراضمنالحيوانحمايةالعلماءيرى

لمإنمحدودةللماءحاجتهأنالعلماءويعتقد.غذائهعنوالكهوفالجحورإلىويلجأليلا.غذائهعنباحثايتحرك

معدومة.تكنالقتلدرجةإلىيهاجمقدالشديدالجوعوعندنهارا.

المناطقمعظمفىمنتشراكان)التشيتا(.الصيادالفهد.انعزاليبريحيوانعموماوهو.منهحجماأكبرحيوانات

والشرقإفريقيامعظمفيالسهوبوفي،الصحراويةشسبهإفريقيافىمنتشر(.العسل)غريرالمخشخشالغرير

شبهفىالانتشارواسعأنهويعتقدالهند،وسطإلىالأوسطمراكشومن،السودانإلىالصالحالرجاءرأسوعند

العربية.الجزيرةوالهند،ونيبالوأفغانستانفلسطينإلىالصحراءجنوب

سم،96الذيلوطولسم،أ59الإجماليوالطولعنصرانمنهيوجدحيثالعربيةالجزيرةشمبهفىومنتشر

سود،بقععليهشاحببرتقاليولونهقصير،خشنوفروه.جنوبيوالآخرشماليأحدهما

حلقاتذيلهطرفوعلى.البياضناصعفهوالبطنعداالذنبوطول3!سم،-78الإجماليالطوليبلغ

الرقبةوعلى.كثيفةبيضاءبخصلةالذيلوينتهيسود،هوالعامواللون.سم3و-ء5الأذنوطول،سم2-ءا9

مستديرصغيرعامةبصفةوالرأس،كثيفشعروالأكتاف،والذيلأحيونواوالأنفوالأقدامالتحتيةللأجزاءالأسود

إلىالداخلىالعينطرفعندمنأسودشريطوجودمعالرقبةوعلىالذيلقاعدةعندالأبيضاللونذلكيقابل

صغيرتانوالأذنانمستدير.العينوبؤبؤ،الفمزاوية.الرأسوأعلىوالظهر

أسود.وظهرهماقويةمخالبوله،شرجيةغددمننتنةرائحةيطلق

الحيواناتوغذاؤهنهارا،طعامهعنللبحثيسعىليلاويتجولوالجحور،الكهوففىنهارهويقضى،طويلة

.الصغيرةصغيرةحيواناتمنيتكونالذيطعامهعنباحثا

وهو،العربيةالجزيرةشبهفيبكثرةيوجد.البريالقطوهذاالعسللأجلالنحلخلاياعلىيعتديوقد،ونباتات

جزرإلىأوروباجنوبإلىأسكتلندامنالانتشارواسع.اسميهأحدمصدر

وشرقوألمانياسويسراإلىوشمالاالمتوسطالأبيضالبحرالإنساناعتداءبسببالحيوانحمايةالعلماءيقترح

إليوشرقاروسيا،غربجنوبإلىآسياوفيأوروبا،.لهالطيعيةالبيئةعلىالمتواصل

الصحراءعداإفريقيافيويوجدالهند.إلىوغربامنغوليا.العسلغريرالغرير،أيضا:انظر

المطرة.والغاباتصحارىعبرينتشر.الصغير(الإفريقي)الثعلبالفنك

الذيلوطول،سما02و08بينالإجماليوالطولوالسودانومصروليبياوالجزائرمراكشفيإفريقياشمال

سم،7و5)هبينالأذنوطو!سم،04و2ءبينفييوجدلاالحيوانهذاأنالاعتقادوكانسيناء.وصحراء

سم.35و25بينالكتفعندوارتفاعهأثبتتالاكتشافاتبعضولكن،اليومالعربيةالجزيرةشبه

الحلق،الرماديالأصفرنحويميلعاملونوللحيوان.بالكويتموجودأنه

والعنقالجبهةوعلى،اللونقشريةالتحتيةوالأجزاء،أبيضإلىالذيلوطول،سم57إلىالإجماليطولهويصل

إلىالظهريةالفقراتعلىحلقاتإلىتتحولسودخطوطشاحبالعامولونه،سمأ.إلىالأذنوطول،سم2.

،سوداوانمتوازيانشريطانالوجهجانبيوعلى،البطن.ناعموفروه

.عموديالعينوبؤبؤورديةالأنفوقمة

وهو،الصغيرةبالحيواناتويتغذىليلاالحيوانيتجول

.شرسقاتلنحيوا،،.صصصكالم

الصغيرةالبريةالحيواناتعلىتأثيرهأنالعلماءويرى!1!بم

.انتشارهعلىالسيطرةمحاولةويرونخطر،إدلآ!!؟س"يمخنم،!3!!!!!لا!!قي!

وربما،العربيةالجزيرةشبهفيينتشر.الرمليالقطعلم!كأ؟زو؟عصخكاعع؟3ءكا!3ع/!؟زركا؟

إفريقياشمالفيينتشروكذلك،العراقشرقيجنوب!"-!ص-ء!!كا!!!/!!ش

إلىوشمرقاروسياجنوبإلىإيرانغربوجنوب!مح!!!!كا3-!لم؟؟!!.س3

الذيلوطولسم،93-منالإجمالىالطولباءيرحقئ!-!مههه!ممرلمحر-صررقي

قممولهماطويلتانعريضتانوالأذنان،سم34إلى23

داكن،بنيالأنفوطرف،عموديالعينوبؤبؤسود،الصغير(الإفريقي)الثعل!الفنك
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الرمليلقطا

رمليللحيوانالعامواللونأحمر.خطالوجهجانبىوعلى

للأعضاءوالداخليةالسفلىالأجزاءتكونبينماشاحب

سوداء.قميةبحلقةالذيلوينتهيبيض،

ويتغذىالصحراء،ظروفمعمتأقلمحيوان

للماء.يحتاجلاأنهويعتقد،الصغيرةبالحيوانات

الحجازفىالعربيةالجزيرةشبهفىمنتشرة.كراكالقطة

توجد!صماأسسعودية،االعربيةللمملكةالجنوبيةالمنطقةوفى

كما،المتحدةالعربيةوالإماراتعمانوسملطةاليمنفي

المطرة،أخاباتواالصحراءعداإفريقيا،معظمفيتوجد

شمالإلىوشرقاالأدنىوالشرقسيناءإلىنطاقهاويمتد

.وتركستانالهند

الذيلوطولسم،أ1ء8-4بينيتراوحالعامالطول

سم.45الكتفعندوالارتفاعسم،32و23بين

سودبقعوتوجدأحمر،رمليأورمليعاملونللحيوان

العيونفوقسودعموديةوأشرطة،الأنفجانبىعلى

وطويلة.نحيلةوالأرجل

ذاتمناطقفيويعيعق،الصغيرةبالحيواناتيتغذى

الماء.يتوافروحيثكثيفنباكأغطاء

مهددلأنهالعربيةالجزيرةشبهفيحمايتهالعلماءيرى

السمومبوساطةالمستمرللقتللتعرضهلالانقراض

.نشراكوا

نمرالنويعيوجدالعربيةالجزيرةشبهفى.الأرقطالنمر

الحدوديةالمناطقخاصةالسابقفيفيهامنتشراكانالذي

فيمنحصرحالياوهو.عمانسلطنةإلىشرقاالجبلية

وسلطنةواليمن(السعوديةالعربية)المملكةعسيرمنطقة

آسياوجنوبالاستوائيةإفريقيافىيوجدكما،عمان

الحدودوعبرتركياإلىالمتوسطالأبيضالبحرومنطقة

.وجاوهكورياإلىلاسياالجنوبية

الذيلوطول،دممم925-أ06الإجماليوالطول

ذهبيةخلفيةعلىسودبقعالحيوانوعلىسم،49-66

الداخليةوالجوانبالتحتيةالأجزأءوت!صن،شاحمة

علىسوداوانمستديرتانوالأذنانأضبقع،اكثيفةللأعضاء

عندوأضحةبمليضوجودمع،الخارجىالسطح

مستدير.بؤبؤوللعين،الوسط

ضرورةالعلماءويرى.الصغيرةبالحيواناتيتغذى

.الإدارةجيدةكبيرةمحمياتبإنشاءللنمرالفوريةالحماية

الأرقط.النمر:أيضاانظر

الأرقطلنمرا
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كثيف.وذيل،طويلةأرجللهليليحيوأنالذيلأبيضالنص!

حيثالعربجزيرةشبهفىمنتشر.الذيلأبيضالنمس

شمالأ03052عرضخطعندالجبليةالمناطقفىيشاهد

جنوبإفريقيافيكذلكويوجد،عمانوسلطخةاليمنإلى

الصحراء.

الذيلوطولسم،أ080-6الإجماليالطوليبلغ

كثيف.وهوسم26-42

الذيلقاعدةوقمةالأذنينوحوافالأعلىوللسطح

وتحيط،اللونبنيةالوجهوجانباوالأنف،رماديلون

زاويةعندمنأسودشريطوجودمعسوداءحلقةبالعيون

والأقدامحاد،أسودالأنفوطرف،الفمزاويةإلىالعين

ناصع.أبيضللذيلالنهائيوالثلثسود،

فييعتمدحيثليلا،غذائهعنبحثاالحيوانيتحرك

ويقضي،النباتاتوبعضالصغيرةالحيواناتعلىذلك

والأجحار.الكهوففيالنهار

الحديثة،النقلوسائلبوساطةللإبادةالحيوانتعرض

المرورحركةتقتلهاالتيالحيواناتأكلإلىيعمدحيث

نفسهفيذهبعليهاتتجمعالتيالحشراتلأكلأوليلا،

.للحوادثضحية

فيتصابالتىالحيواناتجثثتسحبأنالمهتمونويرى

.الحيواناتبقيةلاتتأذىحتىالطريقعنبعيداالمرورحوادث

وأفغانستانالهندفىينتشر.الرماديالهنديالنمس

أيضاأدخلوربماالملايو،إلىإدخالهوتم،وإيرانوباكستان

والبحرينالكويتفييوجدحيث،العربيةالجزيرةشبهإلى

السعودية.العربيةالممدسةشرقيوفي

وطولسم،74إلى71منالإجماليالطوليبلغ

والأذنان،سما-2الأذنوطولسم،37-03الذيل

أبيض.بطرفالكثيفالذيلوينتهي،مدورتان

وشغذىنهارا،الرماديالهنديالنمسيتحرك

.النباتاتوبعضالصغيرةبالحيوانات

لتأقلمهرقعتهتتسعقدالحيوانهذاأنالعلماءرأيوفي

.الإنسانبجوارالحياةمع

غذائهافىتعتمدثدلمات.الحشراتاكلةالثدييات

الحشراتعلىالسيطرةفيبذلكوتساعد.الحشراتعلى

أنواعالعربيةالأقطارفيمنهاوتوجدانتشارها.منوالحد

.الثديياتلبعفهذهموجزسرديلىوفيما،عديدة

السائبةالخفافي!شأصغر.الذدلسائبالأصغرالخفاش

قصيرتانوأذناه.العربيةالجزيرةشبهفىالموجودةالذيل

الجبهة.فوقبغشاءوملتصقتان

فيالعربيةالجزيرةشبهفيويوجدإفريقيا،فيمنتشر

واليمن.السعوديةالعربيةالمملكة

بوجههيتميزخفاشالذلل.سائبالأوروبيالخفاش

العلياوالشفة،أسفلإلىالمتجهتينالأنففتحتيذي

الطويلتينوبأذنيه،الكلببوجهالشبيهوالخطمالمتدلية

الضيقة.وأجنحتهالكبيرتين

العربيةالمملكةفيالعربيةالجزيرةشبهفيويوجد

كذلكمنتشروهو.والأردنلبنانفيوشمالأ،السعودية

وجنوبأوروباوجنوبإفريقياوشمالالكناريجزرفي

.واليابانوتايوانالصين

وذ،الحجمصغيرخفاش.العربيبارباستللاخفاش

ولهالغشاء.عبرالذيلقمةتبرز.طويلةوأرجلطويلذيل

لاومخلبهالإبهاموأصبع.بنىبلونشمفافة،شمبهأجنحة

عليهقصير،والخطمسنتيمتر.نصفطولهمايتجاوز

قاعدتاوتلتحمالشعر.كثيفةغديةجانبيةانتفاخات

الرأسولون.الأمامإلىالأذنانوتتجهالجبهةعلىالأذنين

بيضقمم:لونانالجسمجانبىولشعرأسود،والظهر

سود.وقواعد

فيالعربيةالجزيرةشبهفيويوجدآسيا،فيمنتشر

وسيناء.فلسطينفيالشماليةحدودها

فيالبييسترليةالمجموعةأصغر.الشائعبيسترليخفاش

خارجذيلهقمةوتبرز،ضيقةأجنحةله،العربجزيرةشبه

غدية.انتفاخاتالخطمويحمل،قصيرةوأطرافهالغشاء،

داكنالعامالخفاشولون،وعريضتانقصيرتانوالأذنان

شاحبة.البطيةوالجوانبالسوأد.إلىيضرب

فيالشماليةحدودهافىالعربجزيرةشمبهفييوجد

إفريقيا،بشمالمراكشفيولوحظ،ولبنانفلسطين

)سابقا(المسوفييتيوالاتحادوأوروباإنجلترافيوينتشر

والصين.

أبيضبخطالخفاشهذايتميز.الكوليبيسترليخفاش

الطويلتين،وبأذنيه،الأقدامعنالخمسالأصابعيفصل

سوداءالشعرةقاعدةتكونحيث،اللونثنائيوشعره

بنية.وقمتها

فيالعربيةالجزيرةشبهفيويوجدالانتشار،واسع

المتحدةالعربيةوالإماراتوالبحرينعمانوسلطنةاليمن

،
!
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وفلسطينولبنانوسورياالعراقفىوشمالأوالكويت

وسيناء.

مجموعةأصغر.الذيلغمديالجنوبيالخفاش

وأسه.العربيةالجزيرةشبهفىالقاطنة،الذيلغمديةالخفافيش

قليلأسودووجههالغشاء.خارجفقطقمتهتبرزقصيرذيل

أصشفةاعلىقصيرةجامدةالشعرمنخصلةوتوجدالشعر.

تميلىبنيةالأجنحةا،صغيرتانمتباعدتانوالأذنان.العليا

غحتماء.بالإبهامويحيطالأسودنحو

الجزيرةشبهفىأجمنافىويوجدإفريقيا،فيمنتشر

العربية.

وأذناهصغيرخفالقالأصغر.الحصانحدوةخفاش

.نطويلتا

العربيةالمملكةفييشاهد،العربيةالجزيرةشبهفى

وفلسطيز،وأصبنانوالأردنالعراقفيوشمالأالسعودية

إلى)سابقا(السوفييتيالاتحادإلىأوروباغربفىوينتشر

إفريقيا.وشرقشمالفىيوجدكما،وإيرانالصغرىأسيا

خفاورأحصرمنالكبير.الحصانحدوةخفاش

ذووهو.أسربيةاالجزيرةشبهفىالحصانحدوةمجموعة

هـرتةتغطيههـخطم،مشعرتانوشفتان،عريضةأجنحة

أبيضشعرالخلفيةالأطرافويكسو.طويلتانوأذنان،أنفيه

،رماديالظهريالعامواللون.الخارجىالسطحعلىناعم

شاحب.بنىالتحتيوالبطخي

الش!اليةحدودهافيميوجد،العربيةالجزيرةشبهفى

ولبنانوسورياالاردنفيأيضايوجدكما،الغربية

وجنوبوكربها،اوروباجنوبفيمنتشروهووفلسطن،

والصمينوالهندوإيرانوتركيا)سابقا(السوفييتيالاتحاد

.واليابانوكوريا

الحجمصغيرخفاش.الأذنطويلالرماديالخفاش

وأ!نالغشاء.خارجقمتهتبرزطوي!!وذيلطويلفنبأذنين

)الإبهامطولهمايصلمخلبالإبهاموعلى،بنيالأغشية

وعريضة،قصيرةوالأجنحة.مليمتراتستةإلىوالخلب(

الجسموشعر.أعلىإلىتتجهانالخطمعلىالأنفوفتحتا

وقمتهابنيووسطهاسوداءالشعرةفقاعدة،اللونثلاثي

كما،أبيضللجسمالبطنىالتحتيوالجانب.شاحبةبنية

واضحغيرأنهغير،البطنعنالظهريفصلخطيوجد

تماما.

فييوجدحيث؟العربيةالجزيرةشبهفىالانتشارواسع

يوجدكما،فلسطينفىوشمالآاسمعودية،العربيةالمملكة

الصين.وغربوإيرانوتركياوألحمبانياإنجلترافى

ذيلهقمةوتبرز،مشينبناءذوخفاشسيروتين.خفاش

عريضةوالأجنحةالغشاء.خارجسحنتيمترنصحفطولإلى

ملم،أ.إلىيصلانومخلبهوايلإبهام،طويلةمنهاأكثر

الشعر.منعارأسودوهو.منتفخةغددالخطموعلى

منوشاحبالخارجمنداكنبلونطويلتانالأذنان

الداخل.

الشمالية،حدودهافييوجدالعربيةالجزيرةشبهفى

ينتشركما.والعراقولبنانفلسطينفىأيضايوجدكما

البحروحوضإفريقياشمالوفىوأوروباإنجلتراجموبفي

)سابقا(السوفييتيالاتحادإلىآسياوعبر،المتوسطالأبيضا

.وتايوانوكورياوالصإتقتايلاندالهملاياأ!وجبا

تبرز،الحجممتوسطخفاش!.البوطيسيروتلنخفاش

بلونين،الجسموشعرالغشاء.خارجم3إلىذيلهقمة

ولونداكنةوقمتهارماديةالشعرةقاعدةتكونحيث

فهوالتحتيالبطنيالجانبأما.داكنالعامالظهريالجسم

واضح.غيروالبطنالظهربينالفاصلوالخطأبيض

وسلطةاليمنفىبمالعربيةالجزيرةوشبهمصرفىيوجد

العراقفىوشمالآالسعوديةالعربيةوالمملكةعمان

إيرانإلىشرقاالصغرىاسيافىيوجدكما.وفلسط!ت

.وباكستان

المجموعةأصغرمن.السنديسيرولينخفاش

تبرزنسبياطويلذيلله،العربيةالجزيرةشبهفىانسيروتينية

انتفاخاتوعليهمسطحخطمهالغشاء،خارجفقطقمته

والأذنان،البنىهوواحدلونالجسمولشعر.غدية

القمة.مستديرتاصغيرتان

العربيةوالمملكةعمانوسلطخةاليمنفىيوجد

إيرانفىكذلكويوجد.العراقإلىوشمالأالسعودية

.وباكستانوأفغانستان

وذالذيلطويلخفاش.الذيلفأريالصغيرالخفاش

هوواحدلونولشعره،قصيرةأماميةوأقدامنحيلةأرجل

الشاحب.الرملىنحوالمائلالبنى

شمالإلىالعربيةالجزيرةشبهعبرالهندمنمنتشروهو

واليمنالسعوديةفىيوجدالعربيةالجزيرةشبهوفىإفريقيا.

فيالشماليةالعربيةالجزيرةشبهحدودوعندعمانوسلطنة

.وال!ردنفلسطين

أذناهصغيرخفاش.الأنفورقيالصغيرالخفاش

الشكل.مربعتامنخفضتان

وفي،الصحراويةشبهمناطقهافيإفريقيا،فيمنتشر

المملكةفيالعربيةالجزيرةشبهفييوجدكما.مراكمق

اليمن.وفيالسعوديةالعربية

ذيلهقمةوتبرز،طويلةأرجلله.الأصبعطويلالخفاش

تكونحيث،لونانولشعره.قصيرتانوأذناهالغشاءخارج

اللونإلىتضرببنيةوقمتهاسوداءالشعرةقاعدة

ويفصل.أبيضفهوللجسمالبطنىالجانبأما.الرمادي

واضح.شريطوالبطنالظهربن
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رورن.عشائينمنتتكونجلديةأجمحةولهافراء،أجسامهاويغص.الطيرانتستطيعالتيالوحيدةالثديياتهيالخفافيش

فيبمالشماليةحدودهافيالعربيةالجزيرةشبهفىيوجد

منطقةفييوجدكما.ولبنانوفلسطينوالأردنالعراق

وكذلكإفريقيا،شمالوفىالمتوسطالأبيضالبحرحوض

.وأوزبكستانإيرانفى

بأذنينصغيرخفاش.الأنفورقيالفارسىالخفاش

الظهرناحيةمنالجسمولون.القمعهيئةعلىصغيرتين

وقمةوالحنجرةوالوجهالبطنفىشحوباوأكثرخفيفبني

.الراس

اليمنفييوجدحيثالعربيةالجزيرةشبهفيمنتشر

.وباكستانوإيرانإفريقياشرقوفى.عمانوسلطة

الأذنالفأريةالمجموعةأكبر.الأذنفاريالكبيرالخفاش

منوتبرز،كبيرتانوأذناه.العربيةالجزيرةشبهفىالموجودة

وفتحتابسيطخطمولهالغشاء،خارجإلىفقطقمتهذيله

خفيفشعرالعلياوالشفةالخطموعلى.هلاليتانأنف

مخلب،الإبهاموعلىبطولها،مقارنةأعرضوأجنحته

مللم.21معاطولهماويبلغ

إنجلتراوجنوبأوروبافيمنتشروهو،لبنانفييوجد

جزرفىيوجدكما،الصغرىوآسياأوكرانيا،إلىشرقا

المتوسط.الأبيضالبحر

الذيلفأريةمجموعةأكبر.الذيلفأريالكبيرالخفاش

منأطولالأماميةوالأطراف.العربيةالجزيرةلثمبهفي

إلىيتجه،طرفهعندسوداءصغيرةسنامةوللخطم،الذيل

طويلةالخلفيةوالأرجلالشعر.منوخالقليلا،أعلى

شاحب.رماديالشعرولون.ملما2بطولوءأبهامها

واليمنالسعوديةفىالعربيةالجزيرةشبهفيمنتشر

وفي،ولبنانوفلسطينالأردنفيوشممالأعمانوسلطنة

وتايلاندوباكستانوالهندوأفغانستانوإيرانإفريقياشمال

.وسومطرة

عريضالذيلقصيرخفاش.الشائعالليليالخفاش

وجناحان،طويلتانوقدمانقصيرتانأذنانوله،الخطم

أسود.لونهماجلديانطويلان

وأوروباإفريقياشمالفيوينتشر،فلسطينفيويوجد

.واليابانوتايوانوالصينسيبرياجنوبإلى

ذيلهقمةتبرزصغير،خفاش.الأذنمثلمالخفاش

منأكبرالجناحوعرض،مثلمتانوأذناهالغشاء،خارج

الجسموشعر.ملم8الخلببمالإبهامطولويبلغ،طوله

وقمتهابنيووسطهارماديةالشعرةقاعدة،ألوانثلاثةذو

داكنة.
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وشمالعمانسلطخةفييوجدبمالعربجزيرةفي

فيويوجد.ولبنانوفلسطينالأردنفيالعربيةالجزيرة

السوفييتىالاتحادإلىشرقاهولنداإلىشمالآأوروباجنوب

إفريقيا.شمالفييوجدكما،وأفغانستان)سابقا(،

الذيل،الفأريةألمجموعةأصغر.الذيلفأريمسقطخفاش

.قصيرةنحيلةوأطرافه،العربيةالجزيرةشبهفيالقاطنة

وفى،عمانسلطخةفىالعربيةالجزيرةشبهفىيوجد

.وباكستانوإيرانأفغانستان

يشبه،الحجممتوسط.الذيلسائبالمصريالخفاش

الذيل.سائبالأوروبيالخفاش

فييوجدبمالعربجزيرةوفىوالجزائر،مصرفيمنتشر

جنوبفىيوجدكما.السعوديةالعربيةوالمملكةاليمن

سريلانكا.إلىوشرقاغربانيجيرياإلىإفريقيا

الحجمصغيرخفاش.الوجهمشقوقالمصريالخفاش

طويلذيلوله،ملحوظبشكلكبيرتانالأذنينأنغير

معقدالخفالقوخطمشمعر.الشفتينوعلىبالغشاء،مغلف

هذاويكون،الوسطعندبعمقمشقوقفهو،التكوين

الأنفافتحتابهتوجد،الحصانحدوةهيئةعلىالأخدود

جانب.كلعلىفتحة،الجانبينعلى

السعوديةفىويشاهدالعربيةالجزيرةشبهفىمنتشر

الشمالية،العربيةالجزيرةشبهوحدودعمانوسلطخةواليمن

إفريقيا،وشرقشممالوفى،وفلسطينسيناءفىيوجد

إفريقيا.جنوبفىأيضاويوجد

وأذناه،الحجممتوسط.الذيلسائبالنيجيريالخفاش

.قصيرتان

فىالعربجزيرةشبهفيويوجدإفريقيا،فىمنتشر

السعودية.العربذالمملكة

متينة،بنيةذوخفاش.الأذنطويلهمبرتشخفاش

نصفبطولالغشاءخارجذيلهقمةوتبرز،ضخمتانأذناه

الحافة،رماديةوالاجنحةمصفر،بشالغشاءولونسنتيمتر.

علىويوجد.ملمأ.يقاربمخلبهمعالإبهاموطول

والبطن.الظهربينيفصلباهتخطالرقبةجانبي

مصرإلىمراكمقمنالإفريقيةالصحراءفىمنتشر

العربيةالجزيرةشبهوفىوكشمير،أفغانستانإلىشرقا

عمانوسلطنةوقوالسعوديةالعربيةالمملكةفييوجد

.والعراقولعسوريافلسطينفيالشماليةالحدودوعلى

لون،السنبيضاءزبابة.السنبيضاءتوماسزبابة

شمعر.أسفلمنشاحب،الأعلىالسطحعلىبنيالذيل

وقمتهاداكنةالشعرةقاعدةتكون،لونينمنالجسم

والجانبينالظهرلونبينيفصلشريطويوجدبيضاء.

الشاحب.التحتيةوالأجزاءالبطنولونالداكن

وروسيا.واليونانتركياوفيلبنانفىمنتشرة

طويلذيلذات،الثديياتأصغر.القزميةسافيزبابة

شعرويكسوه،والرأسالجسمطولنصفطولهيعادل

سطحهوجانب.نافرةطويلةشعيراتوجودبمقصير

غيروالأذنان.الأبيضاللوننحويميلوأسفلهداكنالأعلى

الشعرةقاعدةتكونحيث،لونينمنالجسموشعربارز!ن

البطن.ناحيةخاصةبيضاءوقمتهارمادية

والبحريناليمنفيالعربجزيرةشبهفيتوجد

والأردنوسورياالعراقإلىوشمالأسوقطرةوجزيرة

أوروباوجنوبإفريقياشمالفيوتنتشر.ولبنانوفلسطيمات

وتايلاندالصينغربوجنوبوالهندوايرانروسياإلى

وبورنيو.والملايو

الحجممتوسطةزبابة.السنبيضاءالصغرىالزبابة

الجسم،معالرأسطولنصفعلىيربوطويلذيلذات

السعودية،العربيةوالمملكةاليمنفىتوجد.داكنولونه

كماومصر.والعراقوالأردنوسوريافلسطينوشمالأ

وفيإفريقياوشمالأوروباوسطغربجنوبفىتنتشر

وتايوأن.والصينكورياإلىآسيا

الحجممتوسطةزبابة.السنبيضاءالصوماليةالزبابه

يميزشريطيوجدولاأسود.شعريكسوهطويلذيلذات

أسفلوتوجد.التحتىالبطيالجانبعنالظصيالسطح

بيضاء.شعرخصلةالحنك

سلطخةفىوتوجدالسودانإلىإفريقياشرقفىمنتشرة

العربية.الجزيرةشبهفىعمان

شبهفىالزباباتأصغر.السنبيضاءالعربيةالزبابة

طويلوذيلقصيرةخلفيةأرجلذاتوهي.العربجزيرة

شريطيوجدولا.الرأسعلىمنتصبتينكبيرتينوأذنين

جسممنالبطيالجانبعنالظهريالجانبيفصل

الزبابة.

.عمانوسلطةاليمنفىالعربجزيرةفىفقطتعيم!

والجسمالرأس.السنبيضاءاللونمزدوجةالزبابة

الأبيضإلىيضرببنىلونوللذيلقصير،والذيل،كبيران

لونين،ذوالجسموشعر.أسفلمنشاحبوبنىأعلىمن

شريطيوجدكمابيضاء.وقمتهارماديةالشعرةفقاعدة

جانب.وكلالفمزاويةإلىالأذنتحتمنيمتد

فيتنتشركما،والعرأقولبنانفلسطينفىتوجد

اسيافىوتوجدشرقا،الفولتاإلىغرباوفرنساأوروبا

.الصغرى

ذات.العربيةالجزيرةشبهزباباتأكبر.المنزليةالزبابة

قشورذيرفيعبطرفوينتهى،القاعدةغليظقصيرذيل

جانبإلىبيضطويلةشعيراتوتكسوه،حلقاتمن

الوبرخارجوتبرزان،مستديرتانوالأذنان.قصيرةشعيرات

القصير.
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.اللونأبيضناعمشعرالسفليالجزءويغطيالظهرتحميكثيفةأشواكله،ليلىحيوانالصحراءقنفذ

العلياالشفةبينيفصلتماماواضحغيرشريطيوجد

الجسموشعر.الرقبةنحوويتجه،الأذنمناسمفلىوالأجزاء

بنية.وقمتهارماديةالشعرةقاعدةتكونحيث،لونينمن

واليمنعمانسلطنةفيتوجدالعربيةالجزيرةشبهفي

العراقفيوشمالأوالبحريناسمعوديةالعربيةوالمملكة

الأقصىوالشزقآسياجنوبفيوتنتشر.وفلسطين

وإفريقيا.

والأذنانبيضاءوالجبهةأسودالوجه.الإثيوبيالقنفذ

بيضاءمساحةتوجدكما،الداخلمنوبيضاوانطويلتان

علىالأسوداللونويطغى،والحنجرةالوجهجانببين

الأطرافخارخوعلىالأماميةللأطرافالداخليةالناحية

الذيل.لونوكذلكوداخلها،الخلفية

الجزيرةشبهفيويعيشإفريقيا.وشرقشمالفىينتشر

العربيةالمملكةفىالجافةومناطقهاصحاريهافيالعربية

الأردنفىوشمالأوقطرعمانوسلطنةواليمنالسعودية

وسيناء.والعراق

بيض،شعيراتوجودبمأسودالوجه.براند!قنفذ

خالالجبهةووسط،أبيضشمعرعليهماطويلتانوالأذنان

داكن.بنيلونذاتطوليا،محفورةوالأشواكالشعر.من

إيرانإلىوتركستانأفغانستانوعبرالهندفيينتشر

فييوجدحيث،العربيةالجزيرةوشبهالعربىوالخليج

والحجاز.اليمنوفىعمانسلطة

ذيلذو،الجزيرةشبهقنافذأكبرأوروبا.شرققنفذ

شعرويكسوه،أصابعخمسةمنهالكلكبيرةوأقدامقصير

الخلفإلىالجبهةوعندالأعلىالسطحوعلىخشن،

.اللونداكنةأشمواك

ينتشركما.والأردنولبنانوسورياالعراففىيوجد

.وإيرانوروسياأوروباشرقجنوبفى

شبهفيالموجودةالقنافذأصغر.الأذنطويلالقنفذ

واضحتانوالأذنانالشعر،قصير،العربيةالجزيرة

بنىالقاعدةأبيضشعروالجبهةالوجنتينوعلى.طويلتان

القمة.

العربيةالمملكةفييوجدالعربيةالجزيرةشبهفي

وفلسطين.والأردنسوريافيوشممالأوالبحرينالسعودية

جنوبومنالصغرىآسياإلىإفريقياشمالمنوينتشر

ومنغوليا.وباكستانإيرانإلىروسيا

وفيما،الفواكهتقتاتثدييات.الفواكهاكلةالثدييات

الموجودةالفواكهاكلاتالخفافيشمنلنوعينوصفيلي

العربية.الأقطارفي

الفاكهةآكلةالخفافيشأكبر.اللونقشيالفاكهةخفاش

متجهتانالأنفوفتحتاطويلخطمه.العربيةالجزيرةشبهفى

والواجهة.عميقةفجوةبينهماوتفصلقليلا،أعلىإلي

أسود،أيضاالذيلولونالشعرمنخاليةسوداءللوجهالامامية

،طرفبكلأصابعخمستوجد.الأذنينلونوكذلك
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أطولوالإبهامحاد.أسودمعكودتبمخلبأصبعكلوينتهي

عندقشديأحشعرةافلون،لونانللشعر.قويومخلبهالأصابع

القمة.عندالسوادإلىضاربوبنيالقاعدة

العربيةوالمملكةاليمنفىالعربجزيرةشبهفىيوجد

جزيرةذلكفىبماإفريقيا،فىوكذلك.السعودية

مدغشقر.

أذناه،الحجمكبيرخفاش.المصريالفاكهةخفاش

الأصبعوكذلكقويوالإبهام،قويةوأقدامه،قصيرتان

إلأول.والإبهاممإلظهرالجناحويتصل،الثانى

الجزيرةشبهوعبرآسياأقطارمنالبفديدفيينتشر

إلىوإرتريامصرفىيوجدإفريقياوفىتركيا،إلىالعربية

جزيرةشسبه:فى.أحأ!هااالرجاءرأسإلىوجنوباغانا،

وسلطخةوأليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفىيوجد؟العرب

الأردنفيوشمالأ،المتحدةالعربيةوالإماراتعمان

.ولبنانوفلسطين

نجدهاالتىالقاضمةالثديياتمن.القاضمةالثدييات

أرنبوهو،الصالحالرجاءرأسأرنبالعربيةالبلادفى

والأذنان،كبيرتانوعيناه،وكثيفقصيرذيلهضخم

والأرجل،نحيلةوالأطراف،ناعمبشعرمكسوتانطويلتان

الخالب.يخفىناعمشعرالأخفافوعلى،طويلةالخلفية

فىوخمعسةالحلفيةالأطراففىأصالغأربعةتوجد

يتحللهرماديبنىالظهرعلىمنالجسمولون.الأمامية

فهماوالحمجرةالوجهوجانباالبطنيةالأجزاءأماالأسود،

،اللونبنىعريضشريطأنرقبةويعترض،أبيضبلون

الخطم.جانبىوعلىالعينحولالبنياللونويلاحظ

كما.العينينبينالرأسوسطفىبيضاءبقعةوتشاهد

.الظهريجانبهعلىأسودوسطماشريطاالذيليحمل

منكثيرفيويوجد.الاسيويةوأوروباإفريقيافيينتشر

العربية.الجزيرةشبهأجزاء

الصالحالرجاءرأسأرنب

،الأعشابآكلاتإلىتنتمى.القارضةالثدييات

يليوفيما،العربيةالبلادفىالأنواعمنالكثيرمنهاوتوجد

لبعضها.وصف

الأجزأءولونداكنالظهريالجسملون.البنيالجرذ

أسودظهرهسميكذيلوله،أبيضوالتحتيةالبطنية

والأطرافصغيرتانوالأذنان.خفيفشعرويكسوه

الأمامية.الأقدامبينبيضاءخصلةتوجدكما.غليظة

العربيةالمملكةفيالعربيةالجزيرةشبهفىمنتشر

ولبنانوسورياالعراقفىوشمالآوالبحرينوقطرالسعودية

وفلسط!ت.

وأذنينطويلذيلذوصغيرخرذالصخور.جرذ

بنيبلونناع!االجسموشعرالحنظر.لافتبشكا!طويلت!!

التحتي.البطخيالجانبعلىوأبيضاظهر،اعلىخفيص

البطخى.والجانبالظهربينيفصلشريطيوجدكما

الخارجى،الجانببنيةالداخليةالواجهةبيضاءوالأطراف

بني.وأسفلهالبنىنحورماديالخارجىالذيلولون

العربيةالمملكةفىالعربيةالجزيرةشبهفىمنتشر

إفريقيا.شرقفىوكذلكواليمنالسعودية

يكونفقد،متباينللجسمالعاماللون.المنزلجرذ

وأأصفروالبطنرمادياالظهرأورماديا،والبطنأسودالظهر

إلىيضربأصفروالبطن،البنيإلىيضربرمادئاالظهر

الأذنانأما.الذيلشعروكذأكخشن،:شعرهبيضالأ

أغمة.امستديرتاطويلتانفهما

فىيوجدالعربيةالجزيرةشبهوفى،العالمفىمنتشر

فىوشمالأ،عمانوسلطةواليمنأسسعوديةاالعربيةالمملكة

.والأردنوفلسطينوسورياالعراق

الحدائقجرذأيضاوتسمى.الآسيولةالحدائقزغبة

الظهرناحيةمنللجسمالعاماللون.السنجابىالامميوية

والعينان.اللونأبيض!البطخىالجانبوكل،شاحبرمادي

ولونهماالشعرمنوعاريتانكبيرتانوالأذنانكبيرتان

أصالغأربعةذاتالأماميةوالأقدام.الصفرةإلىيضرب

تمتدسودبقعبالعينوتحيطأصالغ.خمسةذاتوالخلفية

والبطن.الظ!بينيفصلشريطويوجد.الأذنماتحتإلى

أسود.بلونالذيلمنالطرفناحيةالأخيرانوالثلثان

اسمعوديةالعربيةالمملكةفيالجرذهذايوجد

يوجدكما،والأردنوسورياوفلسطينومميناء،والكويت

.الصغرىآسياإلىإفريقياشمالفى

كثيفذيلذوضخمسنجاب.الفارسيالسنجاب

ويحيط.أثريوإبهامنسبيا،طويلةوأطرأفبارزتينوأذنين

الظهريوالجانبالرقبةجانبىوعلىأصفر،لونينبكل

برتقاليلونالبطنيالسطحوكل،الخ!فيةللأطراف

شاحب.
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الهنديالسناميالشيهم

فيالشماليةحدودهافييوجد،العربيةالجزيرةشبهفي

اسيافىأيضامنتشروهو.وفلسطينوسورياالعراق

.إيرانوغربالصغرى

الجنسهذامنالقوارضأكبر.الهنديالسناميالشيهم

بالشعر،مكسوالخطم.العربيةالجزيرةشبهفيالموجودة

ذاتالأماميةوالأقدأم،الأذنانوكذلكصغيرتانوالعينان

الجسممعظمفوقالجامدالشعرويتحور.أصابعأربعة

ويختلطسم03إلىالشعرةطولويصل.أشواكلتكوين

منالأماميةوالأجزاءالرقبةجانبىعلىالأشواكمعالشعر

.الأطرافمنالعلياالأجزاءوكذلكالجسم

.عمانوسلطنةواليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفي

)سابقا(اسموفييتيوالاتحادالصغرىآسيافىمنتشروهو

وسريلانكا.والهندونيبالوأفغانستانوإيران

متوسطعضل،جيسمانجريبيعأوجيسمانعضل

أطولالخلفيةوأرجلهونحيلةطويلةأطرافه،رشيقالحج!،

العامواللون،وكثيفناعمطويلوالشعر.الاماميةمن

لونوكذلكأبيضالتحتيالبطيوالجانب،رملىللظهر

للأرجلالداخليةوالناحيةالأماميةوالأقدامالوجهجانبي

البطنى.والجانبالظهربينفاصلخطويوجد.الخلفية

التحتي.الجانبأبيضالظهر،رمليأصشعر،بامكسووالذيل

المملكةفىيوجدحيث،العربيةالجزيرةشبهفيمنتشر

،المتحدةالعربيةوالإمارات،واليمن،السعوديةالعربية

جنوبيفيكذلكويوجد.والكويتالعراقفيوشمالآ

.إيرأن

العاملونهالأكبر،عدنجريبيعأوالأكبرعدنعضل

والأجزاءوالبطن،والجانبينالظهرعلىداكنرمادي

والجانبالظهربينيفصلشريطويوجدبيض،التحتية

متين،والشعرالشعر،وقليلنسبياقصيروالذيل.البطي

أذنكلأسفلويوجد،صغيرتانوالأذنانكبيرتانوالعينان

ماحدإلىطويلةوالأطرافالشعر.منخاليةمنطقة

ناعمالجسمشعر.الأماميةالأطراففىأثريوالإبهام

رماديةبقعوتوجدلمموداء،حلقةبالعينوتحيط.وكثيف

للأطرافالخارجيوالجانب.عينكلخلفداكنة

بنيداكنفلونهالذيلأما.اللونبيضاءوالأقداموالخالب

أسفل.منوشاحبأعلىمن

العربية.الجزيرةشبهفىاليمنفيفقطيوجد

جداصغيرعضل،القزمىالجريبيعأو.القزمىالعضل

طويلة،وأطرافهصغيرتانوأذناهمشعرنحيلوذيخهورشيق

للجسمالعاماللون.وكثيفناعموشعره،أطولوالخلفية

الأجزاءعلىوأبيض!الظهرجانبعلىرملىإلىرمادي

والبطن،الظهربينفاصلخطويوجد،التحتيةالبطية

الخلفيةللأرجلالداخليةوالواجهةالأماميةالأقدامولون

إلىيضربوالتحتىرملىالخارجىالذيلولون،أبيض

.البياض

العربية،الجزيرةشبهوفيإفريقياصحراءفييوجد

وسلطنةواليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفىيوجدحيث

وفلسطين.سيناءفيوشمالأعمان

متوسطعضل،المصريالجريبيعأو.المصرىالعضل

ومن،شاحبرمليالظهرناحيةمنالعاملونه،الحجم

الظهربينيفصلشريطويوجد،أبيضالبطنناحية

،قصيرتانوالأذنانقصير،بشعرمكسووالذيل.والبطن

لونانللشعر.أطولوالخلفية،نحيلةوالأطراف،بنىبلون

سوداء.وقمتهارماديةالشعرةقاعدةتكونحيث

يوجدالعربيةالجزيرةشبهوفيإفريقيا،شمالفيمنتشر

وسيناء.الأردنفىالشماليةحدودهافى

شمديدقارضعضلواجنر،جريبيعأوواجنر.عضل

امتدادعلىرملىالعاملونه،رشيق،الحجممتوسط،التباين

فهيالأخرىالتحتيةوالأجزاءالبطنأماوالجانبينالظهر

يفصلشريطويوجد،لامعكثيفناعموالشعربيضاء.

والأجزاءالأماميةالأطرافأنكما،والبطنالظهربين

والشفةالخلفيةللأرجلالداخليوالجانبللأقدامالعليا

سود،علاماتبالعينوتحيط.أبيضبلونهذهكلالعليا

الذيل.الرماديةالأذنحافةأبيفعلىناعمشمعرويوجد

رملى.مشعرطويل

الشماليةوحدودهاالعربيةالجزيرةشبهفىمستوطن

وسلطةواليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفىيوجدحيث

.ولبنانوسورياوالأردنالعراقفىوشمالأعمان

علىبنيالعاملونهصغيرفأر.الشائعالحقولفأر

أماسود،لطخاتوجودمعوالصفحاتالظهريالجانب
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واضحخطويوجد.بيضفهىالتحتيةالبطيةالأجزاء

.اللونبنىوالذيل.والبطنالظهربينيفصل

فىوشمالأقو،فىيوجدالعربيةالجزيرةشبهفى

أفغانستانإلىأوروبامنوينتشر.وفلسطينولبنانسوريا

إفريقيا.شممالفيويوجدوالهملايا،

رملىللجسمالعاماللون.المشوكالمصريالفأر

البطنيالتحتيالجانبأما،والجانبينالظهرعلىشاحب

والبطن.الظهربينيفصلشريطويوجد،أبيضفهو

،أشواكهيئةعلىالظهر،أجزاءبعض!علىجامدوالشعر

شوكةوكلأيضا،الجانبيةالصفحاتعلىوتوجد

الخارجىالجانبعلىطولىأخدودذاتمسطحة

شعرخصلةالقاعدةعندالأذنخلفوتوجد.الظهري

رماديالذي!!ولونبيضاء.بقعةالعينأسفلوتوجد،أبيض

التحتى.الجانبمنوبنىالأعلىالجانبمن

وءالىمصرإلىنيجيريامنالإفريقيةالصحراءفيمنتشر

شرقفيويوجد،وباكستانوإيرانالصغرىآسياجنوب

اليمنفىيوجدحيثالعربيةالجزيرةشبهوفىإفريقيا

وفلسطين.ولبنانوسورياالعراقفيوشمالأعمانوسلطة

فيوكذلكالعالمفيومنتشرمعروف.المنزليالفأر

العربية.الجزيرةشبه

مدورحجيربرأسالحجمصغيرقارضالأصغر.اليربوع

مرأطولالخلفيةالأرجلا.لامعةوعيونقصيرةورقبة

محلب،أصبعولكل،أصابعثلاثةرجلولكل،الأمامية

.الأطولهوالأوسطوالأصبع

معوالصفحتين،الظهرعلىرملىرماديالعاماللون

الأماميةوالأرجلالبطىالجانبأماسود،بقعوجود

واللون.أبيضلونفذاتالعلياوالشفةالوجهوصفحتا

الذيل.طرفلونأيضاهوالأبيض

العربيةوالمملكةواليمنعمانسلطةفيمنتشر

الأردنفيوشمالآ،والكويتوقطروالبحرينالعسعودية

الأصغراليربوع

إفريقياشمالفيوكذلكوسيناء.وفلسطينولبنانوسوريا

.إيرانوغربى

العاماللون،الحجممتوسطقارض.الفراتيربوع

والأجزأءالبطنأما،والصفحتينالظهرعلىرماديللجسم

فضى.أبيضوسطيشريطويوجدبيضاء.فهىالتحتية

منكلفىأصابعخمسةوتوجد،طويلتانوالأذنان

الأرجلمنكلفىأصابعوثلاثة،الأماميةالأطرادت

باللونينطرفيةبقمةينتهياللونرملىوالذيل.الخلفية

والأسود.الأبيض

العربيةالمملكةفىيوجدالعربيةالجزيرةشبهفى

وسوريا.والأردنوالعراقال!صيتفىوشمالأالسعودية

إيرانإلىالقوقازوعبرالصغرىآسيادىويكثر

.ننستاوأفغا

مجموعةمنضخمقارضالكبير.المصرياليربوع

كبيرتانالأذنان.العربيةالجزيرةشمبهفىالموجودةاليرابيع

علىبسوادرمليللجسمالعاماللون.مستديرتانوالعينان

أبيض.لونالبطنيوللجانب،والصفحتينالظهريالجانب

ولكل،الأماميةمعمقارنةجداطويلةالخلفيةوالأرجل

بنياصئمخلبولكل.الأوسطأطولهاأصالغ3رجل

وبقيةأثريالاولفالأصبعالأماميةالأطراففيأما،متين

معاللونرملىوالذيلمخلبا.منهاكليحملالأصابع

بيضاء.طرفيةخصلةوجود

سيناءفىالعربجزيرةشبهشمالفىمنتشر

الإفريقية.الصحراءوفى.وفلسطين

القارتة،الثديياتأوالعاشبة.اللاحمةالثدييات

أنواعهاومن.والأعشاباللحوممنبكلتتغذىثدييات

العربية:البلادفيتوجدالتى

الكاهلعندارتفاعه.العربيالتهرأوالعربيالتار

الظهرولون.كجم23حواليويزنسم،62حوالى

القرونبيضاء.التحتيةالبطنيةوالأجزاء،رملىوالجانبين

أسفلإلىومقوسحةالذكر،فيالقاعدةعندمتقاربةقصيرة

،القاعدةمتباعدةفهيالأنثىقرونأما.الجانبومنضغطة

أسودشريطالوجهعلىويوجد.واضحغيروانحناؤها

الفم.زاويةإلىالعينعندمنوآخرالأنفاتجاهفىعريض

سوداء.وبقيتهابيضاءالأذنحافة

العربيةوالإماراتعمانسلطةفىوجودهينحصر

علىحالياالع!لويجريبالانقراضمهددوهوالمتحدة

.نقاذهإ

بشعرمكسوالحجمكبيرخنزير.البريالخنزير

وأذناه،متحركعضلىوأنفه،ضيقطويلوخطمهخشن،

كثيف.ناعمشعرويكسوهما،أعلىإلىمتجهتان

كلفىأصالغأربعةوتوجد،ونحيلةقصيرةوالأطراف
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العين.فوقخطوطوتوجد،متطاولظفرأصبعولكل،قدم

العراقفيالعربلجزيرةالشماليةالحدودفييوجد

إفريقياإلىاسيا،جنوبفيومنتشر،وفلسطينوالأردن

العالم.دولمنالعديدفيوأدخل

والذكور،العامةالبنيةفيالوعلتشبه.البريةالعنز

الخلفإلىمنحنيةأطولقرونوللذكر،الإناثمنأكبر

)طولسم95إلىالقرنطولويصل.الجانبومنضغطة

سنوية.حلقاتويحملسم(.34حوالىالأنثىقرن

طويلة.لحيةوللذكر

وفيعمانسلطنةفييوجدالعربيةالجزيرةشسبهفي

.ولبنانوسورياالعراقفيوشمالأالمتحدةالعربيةالإمارات

الأبيضالبحرحوضجزروبعضاليونانيةالجزرفيويختشر

وربماالسندإلىوإيرانالصغرىاسياجنوبوفى،المتوسط

.أفغانستان

.بالإنقراضمهددوهو

رشيق،الحجممتوسطغزال)الإدمي(.الجبالغزال

إلىيميلوبنىرملىالعاملونهنسبيا.طويلةأطرافه،نحيل

الرقبةجانبيعلىخفيف،الوسطعندداكنالأحمر

فلونهماوالبطنالصدرأما،والصفحتينالأطرافومقدمة

إلىومعكوفانالقاعدةعندمتباعدانقرنانوللذكر.أبيض

حلقة18إلى01منالقرنويحمل،الداخلوءالىالأمام

وأمعتدلةقممذاتأقصرقرونفلهاالإناثأما.مشوية

السنويةوالحلقات،الخارجإلىأو،الداخلإلىمتجهة

ضعيفةطويلةالاظلافأسود،والذيل.التكوينضعيفة

ويحملسوداء.شعرخصلةالأماممنقاعدتهاوعلى

وإلىالأنففتحتىعندمنتقعاللونمحمرةمنطقةالوجه

الشفةإلىالعينعندمنداكنشريطيوجدكما،الجبهة

العليا.

وفىالسعوديةفيالعربيةالجزيرةشبهفيفقطيوجد

.خراسان

)الإد!(الجبالغزال



العربيةالبلادفىالبريالحيوان732

*

،3!/غبم-

نميو-

()العمريدوركاسغزال

طويلتانأذناهصغيرغزال)العفري(.دوركاسضكلزال

جانبا،منضغطقرنوكل،القاعدةعندمتقاربةوالقرون

قرونأما.حلقة42إلىيصلالسنويةالحلقاتوعدد

اعتدالأ.وأقلنحيلةفهيالأنثى

إلىإفريقيا،شمالوفىالعربيةالجزيرةشبهفيمنتشر

الهند.ووسطوإيرانتركيا

ويجري،الطبيعيةبيئتهتدميربسبببالانقراضمهدد

ال!ن.عليهالحفاظ

وذالبنيةمتينكبيرغزال(.الريم)غزالالفارسيالغزال

كبيرتضخمالحنجرةمنتصفعندويلاحظقصير،ذيل

غالبا.التزاوجموسمخلالالدرقيةبالغدةشبيه

عندمتقاربةطويلةالذكروقرون،قصيرتانالأذنان

سنويةحلقاتالقرونوتحمل،ذلكبعدمتباعدة،القاعدة

الأنثىلدىقرونتوجدولا.حلقة42إلىعددهايصل

ونحيلة.تامةغيرفهيوجدتوإن

الظهرعلىخفيفبنىللغزالالعامواللون

علاماتوتوجدبيض،لمساتالوجهوتتخللىوالصفحتين،

.العيونحولبيض

وسلطنةواليمنالبحرينفييوجد،العربيةالجزيرةشبهفى

المتحدةالعربيةوالإماراتالسعوديةالعربيةوالمملكةعمان

تركياجنوبمنوينتشروسوريا.والأردنالعراقفىوشمالأ

الصين.غربإلىوأفغانستانإيرانإلىالقوقازعبر

عليه.المحافظةعلىالعملويجريبالانقراضمهدد

الظهرعلىداكنالعاماللونشيبا.ملكةغزال

بينويفصل،أبيضالبطيالجانبولونوالصفحتين،

أحمر.خطالشريطهذاوتحتأسود،شريطالمنطقتين

خفيفة.بخصلةينت!نحيلوالذنب،قصيرةالأطراف

قروننمو.حلقاتذاتمستقيمةطويلةقرونوللذكر

النمو.حلقاتوعليهاالخلفإلىقليلامنحنيةأطولالأنثى

العربية.الجزيرةشبهفياليمنفىفقطيوجد
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كا!ء/ء!برير؟ى*لآزر*صك!بر*ل!!/ء!/كاعوسءرر!كاص؟1ئرعكاكا/4

؟كاعءكا!ص؟!فيكا،،ءقصء-كاىئثؤلم"2"ررععلى?كا!ءلأ!ضء-ء!زرضلم!ر!ض

!سيم!ك!كأس!!ء!!عءكا،زرع،3سء4!عإئن،3بزكا؟رلآكايم!؟خ/ل!/اكارزىلإ،لمي،كئيي!ئررزإ؟/!4اتن7

7ع3/،صقيكايرءد،،بر!لأ13لاس؟س7؟ئن!،رو!!3ا!لمو"!كا

فيلأ*ءكاكاير!4ص،لم؟كا!/!برض

*،!كاءورض،كا-ع+ض!ا!!بر!!!يرءا؟3

كازرلأعبربر-لحء"صكاء؟ور*!-"لأ-ص،ء*بر!ض*ع!

ءكاىلمحصيم،لم-1!،عكلر"حرءلاصكا7كاعلا؟لأ،كاص*عءكأ!آصءر!وزو:ا،ء!لأ34لمكا

!ءعكاو*كل!"،؟ء"!ىعءصلالاء*لاكا؟ورلأ7ج،ء3"ءكسىكاا،كا

كا3اىث!!بر*رر-!3؟بر،ىكا-كاع!؟!-ءكالمكا4؟لإع*4"-ىصكا،وروى3ء*ثر4!خءرويمو!ثهلإوبرءع

لأ"*ءلم،برصلا،ءرريززرى3كا/ير31كا!كاكاكا/3صع3ص؟ءبر،كا!ابر!!جى

!3خ4!!!!كاكا!كأءصء!!ئ،*!ترءض!رركاكاكالم؟ى!؟لأ?؟:عير"؟اجمةا!!3ئنش!!!ىكاعلأا!كاء

؟لأ!ىىءلمكا!؟!ءعىعبن""!ور"**كاكاعكاسجءكا!%ءيرلاحم!ء-إمو!!؟بر-بركا7

كاع3؟؟-3ءكاوضءبرع*ل!*ينحه!؟كأكاكاعكاكا،!*-"ع/?،ءلأئز،كالم*فيءل!3يرصابم!ئرلا/!34؟كاكا-43كالا،كالاكالأ-3لأ!كا،كا،ءع37لأ--

"وءينءي!ء"!ير!كا!؟!بر،كابرقي*ير!برء/ع"!عاى!ير!4لا/لاكا

!!؟ء-3كاكاكا!،7تنثجيم!!؟زرىاكأجمحخه!عض3كالإو!؟!3ابمكأ!ق!بنى؟يررر+ررفئس!؟صكا-كاكاكارركاكا*اكا"يرلأكاور!-كاععكا-33كا/-دلاءصص

غ"ىكا3ء/تنكا!؟ثثعح!!3!ل!4ل!يرس/ءكاكاصكا3-ع!3عكا!يركا،ء

لم؟ظى7كاارسيرق!زرينير،"!33ى!بربر!؟لايرلألم!لحبرلمكا!-كا،كاص،لمءكاكاع!*!-!كاع!عع"ئرلا3لأ!ءكاخكا،سق(،صكاءلأع!!ع-ءلم،ص!كالآركاكا37-ءء"ص!!!"غ-!اكاص-لا

ير-؟!لأع47بررر،!ا!-ئنين!لألأكاوولاو!ىء/"لالألأ!/ير!!*"س!ع،ءعوركاسصلا3ء4!!برصء3وكالأ-!*/؟يخكا!!كابريرس!-

ىص"/3!بركاكارررعزرعوء؟-،لا4!،ىطولأكا!؟لم،خ3*3!!-!ضكا3ير،!عصءررسصكاءكاكا؟؟يريرءلح!كأ4كا!ااحهئهم!يرء7لم4

-14ع؟س*ى!ش2يرا*لم3ولاكا!لاصء،ق؟"اعأ!ءعع،عع،*4جر،يمكااو!*؟ءكا!كأى?س؟ىلملأعيرير!ع/*/بر؟كأكا؟كاكافي/ص،ءعكا"!بر،!ى-!ءررإء/رراكا،زو!9

كئز!مكأ؟!-ثركاكأ!كا4لالاءلالا+ء3!!،لا-كاصورر؟!لأ!ء!ع!!لأ!ء!!:ينكا!ءص-!ا!"!!دا!جع،كاض!!ابر3+كاحى،!س-!جمك!/!!بى3!لم!إكا؟مصر!!/بريمص؟!،كاكاء!

جم!صش3كا!عكا/كا!!ئنكيزتنكا؟/ىوو3ء-كا،؟رزكا!4*-ع!/3يرءكا/؟كايزس؟!،كاعكالمبن3!*غر/يركا!!3؟ء"،،لمؤل!

كاع*،!*زرير"!زر،ك!صأضارر!9شعءبييم!!كالؤكا،!كاسطلا//وعبه!وئر،،كا؟!يس!13/لإا!*!كالح؟?كابر!ش!فييرزر،!يا

ا!ثحك!يمايريمبركا"؟4ور3كاءكا!،ىءكيءكأثه!ءحم!!بركم"يرعتن!3،ضتم!لمو!يم*،رلحلاءكا%رء!3ى!يبه!ورء!على-/ءكاى7كاكا"ع4ءرر"ءكاشلالمعلما

و"!!!ء؟كا1كا!لا7ع"؟ص?ينزركا!مرر-!،و!!!?ع؟رز!ء،كاءبر،كا"-؟ىءكاعص!-كاء7!*!ى3؟اكا!س/لمعلم!!/كا!شلا/اكا،-ير-!غويرلمير!،!!!!/ءكا،ىىكا!ا!كائن،لم"!!وع؟

!د،علمكا-ء"دكا3كاكاكا،ىر4،كا+كا،!/-!كا!!رصلاكا-3ع!*!ء!ءجكا!ا-3*3!،،يرع،كاءيمسءيرسكا"كا/،!كار،ى*1+!ا!صءزركا!كا/،ىى!/ويرىعكازر!!كا32،3،؟!!!

كايرس!فيلإ؟لا3ى3بريه!كا!7\،!ك!ب!؟اع؟؟ضكا!فيررءالم!ثيم-ء؟ص!كاكاغكا،ص!!يهيمرس**؟س!ثرى4/خكالمم!؟!ثحتئء!اىءلصرحوراير!رر!ب!رر!7!كايم!؟ش!"؟كا!،بز؟كا-ى!!!فيبنلمديرفيبمهـ!!،!،؟ىكأبر!بكأ!!!/الىئجء!سعيرحم!ض!3،فييم!؟?رظ-رر،زرى

"،4!يربها*!زو!ثج!*"!/!-ع،،طكل،ع!،ء*كا/كاروءعج/س3كالم3*لى!كأ؟،لم3،؟وربخبز،3عء:33ع!/*ء!ء"ع؟ا!؟صئررز!!ير\ررعء!؟!رو!بر*بمرر!!زرء!ويز!!ثرطءئمىئن"؟هـبر،ؤ!ءئنزوعئيا!سعزرآ!خا!"شيريم!آا!!!ك!!3لأك!جم!هزا!!فلإبز!!اكا؟/لايىكا
لا،كا3روحي3برشلأ3!وى3،كهح!؟/ر!برصكاكا*؟!ء!?!س!كالأ3!ءالمىرر!كا!،3!أ!ول!-!ء؟!صءع1لم!"؟"!ء4-!ج-ىاء،

ء!كه!؟زر!"ض3صاكاكا!*ررك!-حكللأ3لمكارلم!!عبر*عء!7(كا،س3عيرلمإ"!ء-4ئج!؟لميمءكا-لم"!؟لم!لمقي"!ع*"!آابمير!برض"؟صى؟/لأاكاو!ء34لأكاكا(مم!ا!أ-لاى!أ!عثواس!كاكاكا!لأركالأكاكأ4ء

وصكاضى7صرر3!ص"ع7؟!!\لاىلاير*؟كاكاكارزشخكا،،ك!؟ء؟-كاثن!برلأ!!3ثر؟خ!!ل!؟7!كا44*/حور!ى-رر!؟!بن*?كا!كارلمءترءكا!!؟ى*!لم!لم!--ش!صوو؟ر،رزجث!صئرءوعاص!؟/رر!!بنبريركارا!ك!*!،ص!ءكحرحيءكاكاد!ء!ء!

كا،الاىى!كا؟كالاء،1،*س!،،!؟رر!رر؟لا4-*!،/ا*?كو؟ص!!3"ىضم!؟ح!مكا!يعا،!جو!ك!?خؤش!!ءكا

ى!؟اكاع،خ،ل!!سضكارز!!كا/ىععهـج4ء7ءاور7!37عى!ى،رزى1كأءررلم!عء!،حد-ع"*لف!بركاع334،بريرص؟!و!؟!!3يربر؟!ى!؟،الم!!!ءرز!؟كح!تىع!وكا!،ء!ىكاص-

السعودية.العربيةبالمملكةالخاليالرلغمنوالغربيةالشماليةوالاطرافالنفودفيالرمليةالمناطقفييوجدالرمغزال

حواليإلىوزنهيصلمتينضخمحيوان.الوعلطويلةوالقرون،متينةالعامةالبنية.العربيةالمارية

جانبيوعلىشعر.بخصلةينتهىقصيرذيللهكجم،57.الجنسينكلافىالكاحلفوقبارزسنامويوجد،ونحيلة

طويلةالذكروقرونتخفيهما.طويلةشعرخصلاتالشفتينالناحيةتجاهالثلثينامتداد!علىسنويإبحلقاتالمرن

وقرنا.القوسامتدادعلىسم78إلىطولهايصلمقوسةعاملونوللذكر.مدورةوألاظلاف،للقاعدةالاقرب

?.داكنةعلاماتمعابيض

اقصر.الاكأالمساعيوتجري.فقطالعربيةالجزيرةشبهفييوجد

الجانباماألاسود،نحويميلبنيللجمالعامواللونأفىقيةالتربيةبرام!جخلالمنالانقراضمنعليهللحفاظ

الابينهمالونانالارجلوعلى،أبيضفهوالبطنى.العربيالخليجاقطارمنالعديدفىالأسفيواكبية

.والالحمود.المماري!:أيضانظرا

كا!7ثياس

وكاصءلأءلأيرصلم!لأ

لأكا*إ؟!!لمكا7

!!؟؟عءلأ!زوش،3ء!ر،!؟!!يهمحو!ءيمبههههح!ورئ!بر!3،ءلأرز؟بم!بنبرك!؟ح!ا3كا-3لالألم

لأ\!،ر3لأ؟بزبى؟؟طه!ء+سح!!كا!ش

لألأ؟-4كاكاكا!؟لمي!?!!ح!برسيعء؟ثر!ل!أ*ي!!كاأبر؟/

*ء-كا!،و!كاع؟،؟س!!كأحبه!؟!برصدعى،وصل!!ء،ىس**

كألاسرزكا!!?

ا!ل!و،؟!لم"ص!!ىئنيربم؟كاصءبر!

9!!لمع1!!-/3كا/سطج!كل!!بنإقي؟!لأ"+ؤ؟سكاس؟كالادلم!بمما!ئرءلألمد/

؟!-4كابريز!ع!4؟3"3ص7!؟3?كا

ق؟و!،؟،-لأخ7ءلأأ؟ص)*7لأ-بم

كا7صىء!!/!صلأ/!لم!كا!كاصكا!3ءررى-/"ح!لمكا!كا-

الوعلالعردية()المهاةالمارية
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وفلسطينلبنانوفىالسعوديةالعربيةالمملكةفىيوجد

وفىوسيبرياوروسياأوروباوسطفىوينتشروسيناء.

إفريقيا.إلىوالبنجابأفغانستان

.لإنقاذهالمساعىوتجريبالانقراضمهدد

الوعل.:أيضئاانظر

ومن،الثديياتأنواعأرقىهى.الريسيةالثدييات

وهوا!لقدس،الرباحالعربيةالبلادفىتعيشالتىأنواعها

فىغاطسةوالعيونقصير،شعرذيلهيكسوضخمسوأن

،العرفشعريغطيهاالشكلبيضيةوالأذنمحورها،

وشعرسود،والأطرافحمراء،أواللونورديةالمقعدة

عرفا.اللأنثىتحملولا.طويلالكتف

احربيةاوالمملكةأيمنافىالعربيةالجزيرةشبهفىيوجد

إفريقيا.وفىالسعودي

.لرباحا:أيضاان!

لرباح

والبرمائياتوالزواحفالطيور

البلادفيالطورأنواعمنهائلةأعدأدتوجد.الطيور

عربيقطرفينجدهاالتيالطيورأنواعتختلفوقد.العربية

وصفيلىوفيماآخر.عربيقطرفىنجدهاالتيتلكعن

الطيور.هذهلبعضموجز

ورديبصدرجميلطائرالصدر.أحمرالأبلق

الجبهةوعلىانطاقها،حينداكنبلونأجنحةوأطراف

بيضاء.بقاعدةأسودالذيلولونأسودخط

عسيرجبالفيومقيم،العاليةالمرتفعاتفييكثر

السعودية.العربيةالمملكةفىوالححاز

لونهيتصلوأسود،أبيضبلونينطائر.الأرقعالأبلق

وله،أخرىجهةمنوالجناح،جهةمنبالحنجرةالأسود

الصدر.علىصفراءمسحة

،القصيرةالأشجاربينالصخريةالأوديةفىيعيش

وفيالسعوديةالعربيةبالمملكةالحجازفيشتاءويشاهد

العربيةالإماراتفىيلاحظكماأيضا،الشرقيةالمنطقة

.المتحدة

معالس!إلأعليعلىرملىبلونطائر.أزابلينأبلق

التحتيةالأجزأءأما،الجناحينعلىداكنةخطوطوجود

خفيف.قشديبلونفهىالبطية

وبجواروبداخلها،النخيلمزارعمنبالقربيعيش

شبهغربفىيتكاثرأنهورد.عامبشكلالزراعيةالأراضى

شتاء.يزورهااكتىاعربيةاالجزيرة

بقمةتحميزأسودطائر.الرأسقمةأبيضالأسودالأبلى

الذيلمنالتحتىوالجانبالبيضاءمؤخرتهالبيضاءرأسه

أسود.بلون

وهو،الصخريةوالأوديةالمكشوفةالأراضيفىيعيش

العربية.الجزيرةشبهفيتتكاثرالتيالمقيمةالطورمن

البنيمنها،الألوانمتعددطائر.الأذنأسودالأبلق

.الحنجرةوالأسودالحنجرةوالأبيضوالأبيض

الزراعة.مواقععنبعيداالصحراويةالمناطقفىيعيش

شتاء،السعوديةالعربيةالمملكةفىالحجازفىيلاحظ

.المتحدةالعربيةالإماراتغربشمالفىكذلكوشوهد

الوجهوجانباوأسود،أبيض:بلونينطائر.النائحالأبلق

اللونامتزاجويتواصلكذلكالحنجرةولونأسودان

والظهر.للأجنحةالأسود

الأشجاربين،الحجريةالرمليةالصحاريفييعيعق

العربيةالمملكةفيالحجازفىيتكاثرأنهوورد،القصيرة

الشرقيةللمنطقةكذلكلثشويزائروهو،الحسعودية

لل!لكة.

لونعنالذكرلونيختلف.الحنجرةأبيضىالحناءأبو

وصفحتاأسود.وذيلهدأكن،رماديبلونفهو.الأنثى
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الأنثىأما،العينبجوارأبيضخطويوجد،سودأوانالوجه

قشديبلونوبطهاالصفرةنحويميلبنيبصدرف!

أسود.والذيلرماديوالراس

النخيلمزارعوفيالصخريةالأوديةفىيعيش

شبهلوسطالزائرةالطيورمنوهو.الحدائقوفيوجوارها

الشرقية.والمنطقة(السعوديةالعربية)المملكةالعربيةالجزيرة

الححاء.أبو:أيضاان!

أبيض،لونهالملاعقى،أيضاويسمى.ملعقةأبو

،التزاوجموسمفيأصفرعرفولهأصفر،وصدره

وهو،الملعقةهيئةعلىعريضومنقارهسود،وأرجله

أيضا.اللونأسود

غامقبنىبلونرقبةذوطويلطائر.اللامعمنجلأبو

جسمه،منالأعلىالسطحلونوكذلكالأحمر،نحو

طويلومنقارهخضراء،مسحةمعأسودلونولأجنحته

خضراءفهيالأرجلوأمااسود،ولونهأسفلإلىمقوس

.اللون

الزائرةالطيورمنهو،الدائمةالمياهمنبالقربيعيش

العربيةللمملكةالشرقيةوالمنطقةالحجازلمنطقةشتاء

السعودية.

،اللونالرماديبرأسهالذكرشميز.الحنجرةأبيض

البيضاء،الحنجرةونحوالعينألممفلإلىاللونهذاويمتد

والأجزاء،رماديةخلفيةعلىبنيةخطوطذاتوالأجنحة

وتحيط.ورديةمسحةالصدروعلىاللونقشديةالبطنية

شاحب.بنيبلونفهيالأرجلأمابيضاء.حلقةبالعين

الأثل.أمثالبالأشجارالمسورةوالحدائقالمزارعفييكثر

العربية.الجزيرةشبهأجزاءلمعظمالزائرةالطيورمنوهو

الظويللجانبالعاماللونالأصغر.الحنجرةأبيضى

الوجهوصفحات،الرمادينحويميلالأجنحةانطواءمع

لونوكذلكبيضاءحلقةتوجدالعينوحولسود،

والأرجلبيضاء،فهىالتحتيةالبطيةالأجزاءأما،الحنجرة

داكن.رماديبلون

الطيورمنوهوالنخيلومزارعالحدائقفييشاهد

العربية.الجزيرةشبهأجزاءلمعظمشتاءالزائرة

،مستديرةقصيرةوأجنحةطويلذيلللطائر.الباشق

والبطنالصدروعلى،البنىالرمادينحوداكنالعامولونه

الذيل.جانبىعلىوكذلك،أشرطة

عسيرمنطقةفيويشاهدالاشجار،ذاتالمناطقفييعيش

العربية.الجزيرةشبهشرقوفيشتاءالسعوديةالعربيةبالمملكة

جسمهأجزاءعلىيوجد،طروبطائر.المغردالباشق

ذوومنقارحمرأرجلوله،دقيقةشرائطوالبطخيةالتحتية

حمراء.قاعدة

العربية.الجزيرةلشبهشتويزائر

الباشق.:أيضاانظر

الحمر،الطويلةبأرجلهمعروفطائر.العظيمالبشروش

أنهوردالفلامينقو.أيضايسمى.الورديةالثعبانيةورقبته

شبهمناطقلمعظمشمتويزائروهو.الكويتفييتوالد

له.الملائمةالعربيةالجزيرة

البشرودتق.:أيضانظرا

مزارعفييعيع!اللونأسودطائرالأسود.البلاكستات

شتويزائروهو،المزارعحولالأشسجاروعلىالنخيل

السعودية،العربيةالمملكةفيالحجازومنطقةعسيرلمنطقة

.عمانسلطةوفيالمتحدةالعربيةالإماراتفييوجدكما

العظيمالبشرودق
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أعلىمنرماديالذكرلون،نحيلطائر.البلاكستارت

والذيلوالمؤخرةداكنةوالأجنحة،أسفلمنوشاحب

أمابيضاء.الذيلمناسمفلىالناحيةأنغير.سوداوان

أسود.ذيلذات،اللونبنيةفهىالأنثى

شفىأصشوكيةاالأشجارابينالصحاريفىيعيش

.المنحدرةالجروفوحول،الجافةالأودية

السعوديةالعربيةالمحدففىالحجازفىمقيمأنهيعتقد

العربية.الجزيرةشبهبقيةفىحالهوكذلك،هناكويتكاثر

صفحتيمعأسودمرلغرأسله.الأذنأبيضالبلبل

عليهأسودوذيله،العينينأسفلخاصة،البيضاو!تالوجه

بيضاء.بقع

خاصةفيها،أ!دويتوا،العربيةالجزيرةشبهفيمنتشر

اسحعودية.العربيةللمملكةالشرقيةوالمنطقةالبحرين

أسن:كذأ!كأسود،مربعرأسه.الرأسأسودالبلبل

الأسف!.اأصسطحاشاحبطويلرماديذيلوله،الحنجرة

أبيض.بلورحلقتانالسوداو!تبعينيهوتحيط

فىأ!دويتوا:منتشر،النخيلومزارعالحدائقفييكثر

المتحدةالعربيةالإماراتمنها،العربيةالجزيرةشبهمنأجزاء

.عمانوسلطنة

الحزينمالكأيضايسمىالإسكواكو.البلشون

يضرببنيالأجنحةأنطواءعندالعاملونهالاسكواكو.

.الصفرةأوالخمرةإلى

الغطهاءحيثالداخليةالمياهوعندالسواحلعلىيعيش

فىأ!ديتواأنهيعتقدعابر،زائروهو،المناسبالنباتي

.المتحدةالعربيةالإمارات

.البقريالحزينمالكأيضايسمى.البقريالبلشون

ويظهر،الجبهةعلىالبرقوقبلونبقعةمعأبيضالعاملونه

ومنقارهالتكاثر.موسمفيالرأسقمةعلىعرفللذكر

فيحمراءوتكونأخضر،بلونفهيأرجلهأماأصفر،بلون

.التزاوجم!وسم

الشرقيةوالمنطقةالحجازويزور،والموالت!يالابقاريجاور

.المتحدةالعربيةوال!مارات

الحزينمالكأيضايصمى.البنفسجيالبلشون

رماديالأجنحةانطوأءمعالظهرلون.البنفسجى

،للحمرةيضرببنىبلونالوجهوصفحتا،داكن

الجانبعلىويلاحظ،الخلفمنالرقبةلونوكذلك

شرائطإلىتتحولسود،بقعوجودالرقبةمنالأبيض

وسودبيضشرائطذوأسودورأسهالصدر.اتحاهفي

علىأسودعرفويوجد،الوجهصفحتيعلىمتدلية

.الرأسقمة

منوهو.الكثيفالنباتيوالغطاءللمياهمجاورايعيش

الكويت.فيويتوالد،الزائرةالطيور

(البقريالحزير)ماللثالبقريالبلشون

.الرماديالحزينمالكأيضايسمى.الرماديالبلشون

أبيض،والرأس،رماديالأجنحةانطواءمعالظهرلون

ضيقعرفولهأسود،بلونخطانوالبطنالرقبةوعلى

لونوكذلك،للصفرةتضربرماديةوالأرجلأسود.

المستقيم.المنقار

أنهويعتقد.والمالحةالعذبةالضحلةالمياهبجواريعيش

العربيةالجزيرةشبهأنحاءمعظمويزور.الكويتفيسوالد

شتاء.

الحزينمالكأيضايسمى.المرجانيالشعابيالبلشون

.رماديأواللونأبيضصغيرطائر.اللرجانيالشعابى

يعيعق.التزاوجموسمخلالعرفلهويظههرسود،أرجله

منوهو.المالحةالداخليةالمياهوأيضاالسواحلبجوار
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المتحدةالعربيةوالإماراتعمانسلطخةفىالمقيمةالطيور

الشرقيةالمنطقةوكذلكشتاءالحجازويزور،والبحرين

السعودية.العربيةللمملكة

الصغير.الحزينمالكأيضايسمىالصغير.البلشون

بيضأعرافلهتظهرسود،وأرجلأسودبمنقارأبيضطائر

.التزاوجموسمخلال

العربية.الجزيرةشبهأنحاءلمعظمشتويزائر

الحزينمالكأيضايسمىالقولياثي.البلشون

غربشمالزيارتهحينيشاهدضخمطائرالقولياتى.

السعودية.العربيةالمملكة

الحزينمالكأيضايسمى.الأبيضالكبيرالبلشون

متباينومنقارسودأرجلذوكبيرطائر.الأبيضالكبير

أوالمنقارقاعدةخاصةأصفرأوأسودأوأبيضإمااللون

الطائر.رأسعلىعرفيوجدولا.مقدمته

منوهو.الداخليةالمياهوأيضاالسواحلبجواريعيش

السعوديةالعربيةالمملكةوشمرقالحجازتزورالتيالطور

شتاء.عمانوسلطةوالبحرين

الجناحينانطواءمعللظهرالعاماللونالحظائر.بومة

قرصالوجهوعلى،واضحةبقعوتتخللهالحمرةنحويميل

.اللونألممودوالصدرأبيض

وفيالعسعوديةالعربيةالمملكةفيالحجازفييشاهد

.العريالخليجمنطقة

سودخطوطعليهلىماديالعابماللون.سكوببومة

.قصيرةدفمعرخصلالأذنينوعلى.رقيقة

العربية.الجزيرةشبهأجزاءلمعظمشتويةزائرة

الأوديةفيتتوالد.المصفرةالسمراءهيومبومة

منطقةفيوكذلك،العربيةالجزيرةشبهوسطفيالصخرية

السعودية.العربيةبالمملكةعسير

المرحاني(الشعابيالحزين)مالكالمرجانيالشعابيالبلشون

معالعاماللون.القليعيأيضايسمىالأحمر.التشات

علىويوجدسود.بقعوجودمعالبنىهوالأجنحةانطواء

منطقةيخترقأبيضطويلشريطالذكرالطائروجه

لونوكذلك.سوداوانفهماالوجهصفحتاأما،العينين

أبيض.خطقاعدتهجانبيعلىيلاحظالذيالذيل

يوجدحيث،خاصةالمكشوفةالبيئاتفىالطائريعيمق

الماء.

أسودالعاماللون.القليعىأيضايسمى.المطوقالتشات

علىلونوللرأس،قشديالبطنولون،الأجنحةانطواءمع

علىأبيضطوقنصفيوجدكما،البرقوقلونشماكلة

علىشريطولونالردفلونأيضاهواللونوهذا،الرقبة

الجناخ.

شتويزائروهو.السكنيةالمناطقعنبعيدايعيت!

العربية.الجزيرةشبهأجزاءلمعظم

برأسهالذكرلمجميز.اليمنيةالزقيقيةأو،اليمنيةالتفاحية

المحمر،الأعلىسطحهولون،الرماديإلىالضاربالأزرق

الخارجيةالريشاتذيالرماديالألممودذيلهجانبإلى

البطنيةالأجزاءعلىالقشدياللونويطغىالبيضاء.

وردية.بقعةالحنجرةوعلى.التحتية

فيومقيمالأشمجار،بينعاليةارتفاعاتفييعيع!

السعودية.العربيةبالمملكةعسيرمنطقة

مسحةالتزاوجموسمخلالللذكر.البرتقاليالتمير

زرقاء،ؤحنجرةالصدر،وعلىالرأسقمةعلىقرمزية

ولون"أعلىمنالذيلوقاعدةوالمؤخرةالوجهلونوكذلك

لونوكذلكالأخضبرنحوالأجنحةانطواءمعالظهر

منالأسفلالسطحوكذلكأسودفهوالبطنأما.الرقبة

الذيل.

ومقيم،المزروعةالجبليةوالأوديةالأشجارحيثيكثر

السعودية.العربيةبالمملكةعسيرمنطقةفي

ومنقارطويلذيلوله،بنيالعاملونه.العربيالثرثار

عندمناللونأصفرشريطويوجد.أسفلإلىمنحنأسود

العين.اتجاهفيالمنقارقاعدة

الجزيرةشمبهوسطفىومقيم،النخيلمزارعفييكثر

للمملكةالشرقيةالمنطقةوفيالحجازفيويتكاثر،العربية

المتحدةالعربيةالإماراتفييوجدكما،السعوديةالعربية

.عمانوسلطة

اللونالعزيزاء.أيضاتسمى.الحنجرةحمراءالجشنة

وجودمع،فماحبالأجنحةانطواءمعللظهرالعام

فهماوالصدرالحنجرةأما.الرأسوكذلك،خطوط

البني.اللونوالمنقارالأرجلعلىويغلب،حمراوان

.والمزارعالأوديةفي،المياهمواقعبجواريكونماأكثر

الحجازمنطقةخاصةالعربيةالجزيرةلشبهشتويزأئروهو
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فييوجدكما،السعوديةالعربيةللمملكةالشرقيةوالمنطقة

.المتحدةالعربيةاللإمارات

السمراءالعزيزاءأو،المصفرةالسمراءالجشنه

بنى،العامولونه،اكشرائطمنخالالصدر.المصفرة

اللونمتباينةالأرجلوا،شاحبةالتحتيةالبطيةوالأجزاء

شاحب.خطالعينخلفيوجد.الوردي

شتويزائروهو،المكشوفةالحجريةالأراضىفييعيع!

العربية.الجزيرةشبهأجزاءلمعظم

رمليصدرذاتالشجر.عزيزاءأوالشجر،جشنة

لونوكذلك،قشديالحنجرةولون،شرائطعليهاللون

وجودمعبنىعموفافهوالأعلىالسطحلونأما.البطن

علىوسودبيفروأخرى،الرأسعلىسودشرائط

قشديانخطانالوجهصفحتىعلىيوجدكما.الأجنحة

.ورديلونوللأرجل،العينأسفلعبر

زائروهو.المسورةوالحدائقالنخيلمزارعفييعيع!

والمنطقةالحجازمنطقةخاصةالعربيةالجزيرةلشبهشتوي

الإماراتفىيوجدكما،السعوديةالعربيةللمملكةالشرقية

.المتحدةالعربية

شمبهتزور،العربيةالحبارىمنحجماأصغر.الحبارى

ويوجد،التامبالوضوحليسوعرفهاشتاء،العربيةالجزيرة

أسود.شريطالرقبةجانبيعلى

فىتتكاثرأنهاويعتقد،المنخفضةالمناطقفىتشاهد

اصسعودية.االعربيةللمملكةالشرقيةالمنطقةوفيالكويت

.الحبارى:أيضانظرا

الأجنحةأنطوأءمعللظهرالعاماللون.العربيةالحبارى

أبيض.فهوالبطنأما،والجناحينالذيللونوكذلك،بني

العينين.فوقأبيضوشريطالرأسخلفقصيرعرفيوجد

العربيةبالمملكةعسيرمنطقةفييشاهدلايزال

.الآنالحمايةتحتوهوالسعودية

العربية.الحبارى:أيضاانظر

فا!تاجالتزاوجموسمخلالللذكر.روبلليحباك

الاجزأءلونوكذلكأصفر،الرقبةلونويكونالصفار،

داكن،بنىبلونفهيوالجبهةالوجهجانباأما.البطنية

وجودمعالصفرةإلىيضربأخضربلونالعلويوالسطح

الأجنحة.علىصفرشرائط

ويقيم،المكشوفةوالمناطقالصخريةالأوديةفييكثر

السعودية.العربيةبالمملكةعسيرمنطقةفىويتوالد

وله،البنىنحويميلرملىالعاملونه.الرمليالعربيالحجل

ال!ن.خلفبيضاءبقعةالذكرالطائروجهوعلىقصير،ذيل

الصخريةالأوديةفي،العربيةالجزيرةشبهفيمقيم

العربيةبالمملكةعسيرجبالفيويتوالد،المنحدرةوالجروف

.المتحدةالعربيةالإماراتوفيالسعودية

داكنبنيبلونذيلذاتحدأة.السوداءالحدأه

شاحب.الرأسولون،ومنقسم

يتوافرحيثوعموفا،البيئاتمنالعديدفىتكثر

الحجازفيتتوالدالتىالمهاجرةالطيورمنوهوالماء.

فيالخليجمنطقةويزور،السعوديةاحربيةابالمملكةوعسير

الشتاء.

يميلأزرقالعاملونهاالصخور(.)يمامةالصخورحمامة

جناحكلوفى،شاحبةرماديةوأحنحتهاالرمادينحو

أسود.طرفوللذيل،الهلالهيئةعلىأسودانشريطان

ىرلحباا
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جزيرةشبهفيوالداخليةالساحليةالمناطقفىيكثر

الابار.وجودأماكنوفيالصخوربين،العرب

.العربجزيرةشبهفيالمشمعشةالمقيمةالطورمن

للرسقالعاماللونالسنونو.أيضاويسمى.الخطاف

الأعلى،السطحخاصةالسوادإلىيضربعميقأزرق

تنتهيالتيالحنجرةلونوكذلكاللونأحمروالوجه

منقسم.والذيلأسود.بشريط

العربيةالجزيرةشبهمناطقمنللعديدشتويزائر

والبحرين.السعوديةالعربيةبالمملكةالحجازمنطقةخاصة

السنونو.:أيضاانظر

الأحمرردفهجانبإلىيتميز.الردفأحمرالخطاف

الرقبة.مؤخرةعلىأيضاأحمرشريطبوجوداللون

السعودية،العربيةالمملكةفىالحجازفييتوالدأنهورد

العربية.الجزيرةشبهأجزاءمعظمويزور

البنى،اللونعليهيغلبصغيرطائر.الرمليالخطاف

أبيض.صدرهأنغير

فيالحجازويزور،الدائمةالمياهمواردحوليكثر

العربيةالجزيرةشبهووسطالسعوديةالعربيةالمملكة

وشرقيها.

وعلى،البنينحورماديالعاملونه.كراجخطاف

منقسم.غيروذيلهسود،خطوطالحنجرة

الربيعفصليفيالعربيةالجزيرةشبهفييشاهد

والخريف.

الأجنحةانطواءمعالظهرعلىلونه.المنزليالخطاف

لونوكذلكأبيف،وكفلهالسواد،إلىيضربأزرق

أسود.منقسموذيله،البطيةالتحتيةالأجزاء

إلىيضربرماديبلونالذكر.الأزرقالصخريالدج

.اللونبنيةالأنثىبينما،الزرقة

المهجورةالمناطقفيمنعزلأيعيشطائروهو

شتاء.العربيةالجزيرةشبهأوأسطويزور،والصخرية

قشديةحنجرةله،داكنبنيأوروبيطائرالمغرد.الدج

عليهايطلق.شاحبوصدرهمرقطةالتحتيةوأجزاؤه،اللون

السمنة.طيورأيضا

وهو.المهجورةالأراضىوفي،النخيلمزارعفييعي!

الجزيرةشسبهمناطقمنللعديدشتاءالزائرةالطيورمن

العربية.

بمالظهرعلىالعاملونه.اليمنيةالسمنةأواليمنيالدج

داكنة،خطوطالحنجرةوعلى،بنيزيتونيالأجنحةانطواء

أصفرومنقاربرتقاليتانعينانوللطائرالصدر،وكذلك

.اللون

العربيةبالمملكةعسيرمنطقةفيمقيمأنهيعتقد

السعودية.

الخصلةذاتالحبشيةالدجاجة

معللظهرالعاماللون.الخصلةذاتالحبشيهالدجاجة

لونوكذلك،الأزرقنحورماديالأجنحةانطواء

بقعاتحملوكلها،والبطنوالصدروالذنبالأجنحة

بلونالوجهوصفحتا،ومعقوفعريضوالمنقاربيضا.

أبيض.

الجيد.النباتىوالغطاءالمستديمةالمياهمواردحوليكثر

العربيةبالمملكةعسيرمنطقةفيالمقيمةالطورمنوهو

ية.السعود

وعيناهااللونسوداءدجاجةالماء.فروجأوالماءدجا!ه

المنقار.لونوكذلك،حمراوان

الطيورمنوهي.القصبغاباتحيثالماءعلىتعيش

الجزيرةشبهفىلهاالمناسبةالمناطقكلفيوالمتوالدةالمقيمة

العربية.

شاديأيضاويسمى.الخفيضةالأشجاردخلة

خطوطوجودمعرماديالظهرلون.الخفيضةالأشجار

طويل.والذيل.الأجنحةانطواءعندالجناحعلىشاحبة

الألثمجار،كثيفةوالأوديةالصحراويةالأوديةفييكثر

المنطقةفيتتوالدالتيالطورمنوهو.خاصةالخفيضة

السعودية،العربيةبالمملكةوعسيرالحجازومنطقتيالشرقية

.المتحدةالعربيةوالإماراتعمانسلطةفىوكذلك

.الشادي:أيضاانو

لونهاالرشيقالشاديأيضاوتسمى.الحدائقدخلة

انطواءعندالظهرعلىالبنينحويميلرماديالعام

منقاروللطائر.شاحبةالباطنيةالتحتيةوالأجزاءالأجنحة

رمادية،وأرجلهالصفرةنحويميلرماديلونهقصير

العين.حولشاحبةحلقةوتلاحظ

لمناطقالزائرةالطورمنوهي،النخيلمزارعفىيتكثر

العربية.الجزيرةشبهشرق

طائر.الرشيقالشاديأيضاوتسمى.الرشيقةالدخلة

الأجنحةانطواءعندالعامولونه،طويلذيللهرشيق
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منأسودوالذيل،داكنةخطوطوعليه،داكنرمادي

الأبيض.اللونمنقليلمع،السفلىالناحية

منوهىالماء،حيثوالشجيراتالجنباتبينتكثر

العربية.الجزيرةشبهفىالمتوالدةالمقيمةالطور

زائرطائرالسعد.شاديأيفئاوتسمىالسعد.دخلة

بعزظهرهرأسهعلى،العربيةالجزيرةشسبهأنحاءلمعظم

اطؤحرة.علىوكذلكسود،خطوطالأجنحةانطواء

.الصفصافشاديأيفخاوتسمى.الصفصافدخلة

أصفربلونالتحتيوالجانب،داكنرماديبنىبلونطائر

شاحب.أصفرخطالعينوحول،شاحب

العربية.الجزيرةشبهأنحاءلمعظمزائرطائر

طائر.العربيالشاديأيضاوتسمى.العربيةالدخلة

بيضاءوحلقةبيضاءحنجرةولهأمعود،وذيلأسودبرأس

الخفيفيةالأشجارحيثالصحراءفييعيم!.العينحول

.الواحاتفيالنخيلمزارعوفي

طائر.القصبشاديأيضاوتسمى.القصبدخلة

:أحزاؤه،الأجنحةاانطواءيمالظهرعلىبنىزيتونيبلون

ناسوداوعيماه،داكنةرماديةوأرجله،رماديةالتحتية

شاحب.شريطحولهما

الدائمةالمياهحيثوالوفاءالقصبغاباتفيتكثر

الحائرمنطقةفىتشاهدالسعوديةالعربيةالمملكةوفي

.بالرياض

القصبشاديأيضاوتسمى.الكبرىالقصبدخلة

يضرباللونزيتونيمستديرعريضذيلللطائرالكبير.

أطرافوعلى،واضحشريطالعينوعلى،الحمرةإلى

داكن.أ!نذاتمقوسةقصيرةخطوطالأجنحة

المستديمةوالمياهوالأثلالقصبغاباتحيثتكثر

الجزيرةلشبهالغربىوالشمالالشرقيالشمالويزور

العربية.

طائرانحطط.الشاديأيضاوتسمى.المخططةالدخلة

الأجنحةانطوأءمعالعامولونهمستدير،اللونرماديبرأس

الأجنحةوحواف.الذيللونوكذلك،رماديأيضا

الوجهصفحتىوعلىبيضاء.البطيةالتحتيةوالأجزاء

هلاليةخطوطالذيلوأسفلوالمؤخرةوالصدروالحنجرة

.قصيرة

وهو.المزارعوحول،الشوكيةالأشجارحيثتوجد

وشرق،أسسعوديةاالعربيةبالمملكةالحجازلمنطقةزائرطائر

العربية.الجزيرةشبه

الجزيرةلشبهشتاءالزائرةالطيورمنالصخور.درج

تحتيةبطنيةوأجزاءاللونأزرقرأسالذكرللطائر،العربية

البنيواللونالبنىنحوأحمربلونالحنجرةوأسفلبيضاء.

الذيل.لونهو

العربيالحليجنيالدريجةطائرمنسرب

شتاء.العربيةالجزيرةشبهأنحاءمعظمفىيشاهد

الخضرةإلىيضربرماديبرأسطائرأرلولان.درسه

وشريطأصفرشريطالحنجرةوعلىالصدر،أ!نشكذأسك

بقيةأما.العينحولبيضاءوحلقةأسشارباهيئةعلىآخر

.الحمرةنحويميلبنيبلونفهىالجسم

بزيارةويقوم،الدائمالماءومواقعالمزارعحوليعيش

العربيةوالإماراتالسعوديةالعربيةبالمملكةالحجازمنطقة

العربية.الجزيرةلشبهالغربىوالشمالالمتحدة

البنىنحويميلعاملونالذكرللطائر.المنزلدةالدرسة

وعليهالزرقةإلىيضرباللونرماديرأسولهالمحمر

طويلة.بيضاءخطوط

المنحدرةالجروفوأسفلالجافةالأوديةفىيعيش

الجزيرةشمبهفىالمتوالدةالمقيمةالطيورمنوهو،العالية

العربية.

أسفلإلىالشىءبعضمقوسمنقارللطائر.الدريجة

والمؤخرةالذيلعلىويوجد،داكنرماديذيلهولون

.اللونأسودشريط

المائيةالمسطحاتوبجوارالسواحلفىيشاهد

للخليجالشرقيالساحللمناطقشتويزائروهو،الداخلية

الأحمر.البحروشواطئالعربى

الأسودمنخليطللطائرالعاماللونالبيضاء.الذعرة

بيضاء،بحافةطويلأسودذيلوله،والرماديوالأبيض

سوداء.الرأسوقمةأبيضووجهه

للمنطقةخاصةشتويزائروهو،المياهبجواريشاهد

.الأخرىأنحائهاولمعظم،العربيةالجزيرةشبهمنالوسطى

الأجنحةأنطواءمعالعاملونها.الرماديةالذعرة

يكونالتزاوجموسموخلالأيضا،الرأسلونوهو،رمادي

سوداء.حنجرةفابمعأصفرري!للذكر
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الصفراءالذعرة

الجزيرةفمبهشرقويزور،الدائمةالمياهحيثيكثر

شتاء.عمانوسلطخةالعربية

زيتونىالأجنحةانطواءمعالعاملونهاالصفراء.الذعرة

لونيختلفالتزاوجموسموخلالقصير.ذيلولهاأخضر

وأبيضاءحنجرةمعأزرقيكونحيثالذكور،فيالرأس

رأسيكونأووالصدر،البطنلونوكذلكفاقعا،أصفر

أسود.الطائر

.والمروجالمزارعفيالمياهبجوارتكثر

الجسملونوهوبنىبرأسطائرالزرقاء.الحنجرةذو

أبيض.فهوالبطيالجانبأما،الأجنحةأنطواءمععامة

حيثلونانصدرهوعلىزرقاء،حنجرةالذكروللطائر

معأحمر،والأسفلأزر!تىالصدرمنالأعلىالجزءيكون

اللونين.بينيفصلأحمرخطوجود

والمناطقالقصبومنابتالمستنقعاتحوليوجد

بالمملكةعسيرلمنطقةالزائرةالطورمنوهو.الزراعية

العربى.الخليجوساحلالسعوديةالعربية

وله،البنينحويميلعامبلونطائر.الشاكوشرأس

غليظ.أسودومنقار،الشاكوشهيئةعلىعريضعرف

فىالمقيمةالطورمنوهوالماء.يتوافرحيثيوجد

السعودية،العربيةبالمملكةعسيرمنطقةمنالسفلىالأجزاء

الحجاز.منطقةأيضاويزور

معالعاماللونالحميراء.أيضاويسمى.الردستارت

المنتشرةالأجنحةوعلى،الغامقالبنىهوالأجنحةانطواء

بلونالتحتيةالبطيةوالأجزاء،الحوافعلىسودخطوط

علىولامعالوسطعندداكنبنيالذيلولون،القشدة

.الأطراف

الأشجار،توجدوحيثالنخيلمزارعفييعيش

العربية.الجزيرةشبهأنحاءلمعظمشتويزائرأنهويعتقد

طائر.الحميراء،:أيضاانظر

وعلى،عامبنىلونللطائر.الريشيالطوقذوالرف

وأحمرطويلةوالأرجلسود،بقعالمطويةوالأجنحةالظو

أصفرأوأحمرلونهيكونقدطويلالمنقاروسود،أوصفر

أيضا.أسودأو

وهو،عذبةأومالحةكانتسواءالماءمواقعفييكثر

العربية.الجزيرةشبهأنحاءلمعظمشتويزائر

عندللطائرالعاماللون.الرمادي)القطقاط(الزقزاق

علىبيضأوسودبقعمع،رماديبنىالأجنحةانطواء

البطنولون.داكنةرماديةخطوطإلىإضافةالصدر،

أبيض.شريطالعينوحول،أبيضوالحنجرة

يصلوقدالماء،منبالقربالرمليةالسواحلفييكثر

شتويزائروهو.الداخليةالعذبةالمائيةالمسطحاتإلى

العربية.الجزيرةلشبه

زقزاقعنيختلفالأصغر.الرمل)قطقاط(زقزاق

زائروهو.العينفوقأبيضشسريطبوجودالكبيرالرمل

العربية.الجزيرةشبهسواحللمعظمشتوي

الرملقطقاطأيضاويسمىالكبير.الرملزقزاق

الظهرعلىالبنينحويميلرماديللطائرالعاماللونالكبير.

.المنطويالجناححافةعلىسوادمعالأجنحةانطواءعند

قصيرمنقاروللطائربيضاء.ف!التحتيةالبطنيةالأجزاءأما

رماديةطويلةوأرجله،العينأمامسوداءبقعةوتوجدأسود،

الأخضر.نحو

زائروهو،الداخليةأوالساحليةموابالمياهحوليكثر

.الجزيرةشبهسواحللمعظمشتوي

همابلونينجناحللطائر.السرطان)قطقاط(زقزاق

والأجزاءأسودومنقارأبيضرأسوله،والأبيضالأسود

بيضاء.البطخية

الحجازومنطقةعمانسلطةويزورالكويتفيشكاثر

السعودية.العربيةبالمملكة

الزقزاقيشبه.الطوقصغير)القطقاط(الزقزاق

ولاصفر،رماديةوأرجلهأسودمنقارهأنغير،المطوق

أبيض.شريطالعينحوليوجد

السعودية،العربيةبالمملكةالحجازلمنطقةشتويزائر

.العربجزيرةوشمرق

،المطوقبالزقزاقمقارنةشاحبلونه.كنتشزقزاق

خاصةصيفا،ملامحهبعضوتتغيرأقل.سوادرأسهوعلى

سوداءوبقعة،العينخلفأسودخطلهفيكونالذكر،

الكتفين.منكلعندوأخرى،الجبهةفوق

الداخليةالمياهبجواروأحياناالسواحلفييعي!

الجزيرةشمبهسواحللمعظمشتويزائروهو.الضحلة

.المتحدةالعربيةالإماراتفيويلاحظ،العربية

وعلى،البنيهوالعاماللون.المطوق)القطقاط(الزقزاق

الرقبة.علىأبيضطوقتحتيقعأسودشريطالصدر

تفرعهويفصل،الجبهةفىيتفرعأسودشريطالعينويخترق

المنقار.قاعدةفوقأبيضلون
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بجوارأيضاويوجدوالخلئ!البحرسواحلعلىيعيم!

أنحاءلمعظمشتويزائروهو.الداخليةالمائيةالمسطحات

العربية.الجزيرةشبه

انطواءعندداكنبلونطائرالأخضر.الزمار

العهبيخترث.داكةبنيةخطوطالصدروعلى.الأجنحة

لونأيضاهوهذاالداكنواللونأيضا.داكنشريط

ناصعة.فبيضاءالمؤخرةأما.الأرجل

التىوديةوالأالداخليةالمائيةالمسطحاتحوليكثر

.والبحيراتوالبركالماءفيهايجري

وزائرالعربيةالجزيرةشمبهوسطفيمقيمأنهيعتقد

.الأخرىلأجزائهاشتوي

معالرمادينحويميلبنىالعاملونه.التريكيالزمار

نحوتميلصفرالأرج!،الكتفعلىخفيفةشرائطوجود

أعلى.إلىومنحنطويلوالمنقارالرمادي

المائيةالمسطحاتوبجوار،الساحليةالمناطقفىيكثر

قربيعىشتويرائروهو.المستنقعيةوالاراضىالداخلية

ا!ربية.أالجزيرةشبهأنحاءلمعظم

زيتونىجنحةالأانطواءمعالعاماللون.الشائعالزمار

ويتجهبيضاء،التحتيةالبطيةوالأجزاء،البنىنحويميل

العددهيئةعلىالجانبينعلىالكتفناحيةالأبيضاللون

طرفوللمنقار.شاحببنيشريطالعينويخترق8،

.الرمادينحوتميلصفراءفهيالأرجلأماأسود،

زائروهو،عذبةأومالحةكانتسواءالمياهبجواريكثر

العربية.الجزيرةشبهأنحاءلمعظمششوي

زيتونىالأجنحةانطوأءبمالعاماللون.الغاباتزمار

الصدرعلىتوجدكمابيض،لطخاتوعليهداكنبني

فوقهأسودشريطالعينويخترق.بنيةشرائطاللونالقشدي

الذيلعلىعرضيةسودأحزمةتوجدكماقشدي،شريط

.اللونأسودالطائرومنقارالأسود،

أنحاءلمعظمشتويزائروهو،العذبةالمياهبجواريعي!ش

العربية.الجزيرةشمبه

الحمرةإلىيضرببنىريشللطائركلرلو.زمار

أسودأسفلإلىمعكوفطويلومنقاربيضاء،ومؤخرة

.اللون

العربية.الجزيرةشبهلوسطشتويزائر

عندللطائرالعاماللون.السمانىأيضاسممى.السلوى

بقعالظهرعلىوتوجد،الحمرةنحويميلبنيالأجنحةانطواء

الذكرويتميز،الصفحتينعلىبيضشرائطوتلاحظسود،

السماني.انظر:.أبيضطوقونصفسوداءبحنجرة

علىوتوجداللونأسودريشللطائر.ترسترامسوادية

وكذلكأسود،الطائرومنقار،بنيةبقعةانطوائهحينالجناح

الأرجل.لون

منطقتيفىمقيمطائروهو،العاليةالمرتفعاتفىيعي!

السعودية.العربيةبالمملكةوعسيرالحجاز

رأسهوعلى،البنىنحويميلالعاملونه.الشائعالشنقب

خطوطالمنطويةوالأجنحةالظهروعلىسود،شرائط

فهيالبطخيةالناحيةأما،الحنجرةعلىوكذلكداكنة

طويل.والمنقارسود،قصيرةوالأرجلبيضاء،

لمعظمشتويزأئروهوالماء.حيثالمواقعفييكثر

العربيةالمملكةشرقوخاصةالعربيةالجزيرةشبهأجزاء

.عمانوسلطةالسعودية

انطواءبمالأعلىالسطح.المطوقشبهالذبابصائد

أبيض،بلونالبطنيةوالأجزاءأسود،بلونالأجنحة

بيضاء،مبعثرةلطخاتالسودالأجنحةعلىويلاحظ

والذيل.الجبهةعلىوكذلك

ورقبتهالطائرلرأس.الإفريقيالفردوسيالذبابصائد

ولونبيضاء،فهيالتحتيةالبطيةالأجزاءأما،فيروزيلون

المستديرالطويلالذيلوكذلكالبنىإلىيميلالأحنحةا

.الطرف

اسمعودية.العربيةبالمملكةعسيرمنطقةفييشاهد

داكنبنىللطائرالأعلىالسطح.المرقطالذبابصائد

علىوتوجد.الأجنحةعلىشاحبةشرائطملاحظةمع

الجانبأماالمنقار.قاعدةعندمنتبدأداكنةبقعالرأسقمة

باللونجانبيةخطوطعليهأبيضبلونفهوالتحتىالبطنى

.والحنجرةبالصدرتتصلالبنى

شمبهأنحاءلمعظمزائروهو،النخيلمزارعفىيكثر

أحربية.االجزيرة

أسود،الأجنحةانطواءعندالطائرلونالمحار.صائد

التحتيةالبطيةالأجزاءأماوالصدر،الرأسلونوكذلك

لسلوىا
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والمنقار،حمراوانوالعينانورديةوالأرجلبيضاءف!

أيضا.أحمرطويل

علىورديةبمسحةيتميزالأصغر.الرماديالصرد

بالمنقار.يتصلالعينعبرعريضأسودوخطالصدر

الطلح.أشجاربينالمكشوفالرمليالفضاءفييعيم!

الحجازومنطقةالعربيةالجزيرةشمبهلوسطشتويزائروهو

السعودية.العربيةبالمملكةالشرقيةوالمنطقة

سود،وأجنحتهاللونبنيالطائررأس.الشاميالصرد

لثمريطويمتدبيضاء،خطوطوالكتفينالأجنحةوعلى

نحويمتدوشريطالمنقار،فوقالجبهةإلىالعينعبرأبيض

الذيل.

لمنطقةزائروهوالزراعةمناطقفيالأشجاربينيعيش

العربي.الخليجوساحل،السعوديةالعربيةبالمملكةالحجاز

علىرماديفضيلونللطائر.الرماديالكبيرالصرد

طويلوالذيلبيض،شرأئطعليهاسودوأجنحتهالظهر،

شريطالأسودالمنقارويخترقبيض،الخارجيةحوافهأسود،

عريض.بنى

الطلح.أشجاربينالمكشوفةالرمليةالمناطقفىيكثر

الحجازمنطقةخاصةالعربيةالجزيرةشبهفيمقيمطائروهو

المتحدةالعربيةوالإمارات،السعوديةالعربيةبالمملكة

العربي.الخليجوساحل

علىبيضبقععداألممود،العاملونه.المقنعالصرد

بحافةأسودوالذيل7،العدديماثلنظامعلى،الأكتاف

الجبهةفاصلا،العينعبرعريضأسودشريطويمربيضاء،

الأجزاءوكل،أبيضبلونوالحنجرة،الوجهصفحةعن

بيض.البطنية

الجارية،المياهذاتوالأوديةالنخيلمزارعفىيعيش

الجزيرةلشبهالغربيوالشمالالخليجوساحلالحجازويزور

العربية.

الذهبى.الصافرأيضايسمى.الذهبيةالصقارية

الذكر،فىخاصةأسودمعأبيضاللون.ثنائيةالأجنحة

إلىيميلاللونصفراءفهيالأنثىأما،الذيللونوكذلك

منكلفيوالمنقار.زيتونىبلونوأجنحتهاالخضرة

أمامسوداءلطخةوتوجد،اللونأحمروالأنثىالذكر

العين.

زائروهىالماء،حيثالنخيلزراعةمناطقفيتعيش

العربية.الجزيرةشبهأنحاءلمعظم

الصافر.:أيضاانظر

العربية،الجزيرةشبهلوسطزائرطائر.الحوامالصقر

عندداكنةولطخاتخفيفةحزمذيلهوعلى،شاحبلونه

الأجنحة.انحناءمواقع

بنيللطائرالأعلىالجانب.الأرجلطويلالحوامالصقر

أيضا،بنيةوالأجنحةالتحتيةوالأجزاء،الدرجاتمتفاوت

والأرجلانحنائها.موقععندهلاليتينعلامتينوجودمع

.اللونبنية

شبهويزور،المنحدرةوالجروفالمرتفعاتفىيعي!

الحجازومنطقةطويقجبالوخاصةشتاءالعربيةالجزيرة

الخليجوأيضا،السعوديةالعربيةبالمملكةعمسيرومنطقة

العربي.

الأجنحةانطواءمعالأعلىالسطحالصغير.الصقر

سود،شرائطمعبيضاءالبطيةوالناحيةأسود،بلون

.مقوسانطويلانوالجناحان

العربية.الجزيرةشبهلوسطشتويزائر

رأسه،الألوانمتباينريشللطائر.الحوامالعسلصقر

أسودانشريطانويوجد،اللونداكنةالبطخيةوالأجزاءناتئ

بيضاء.الأجنحةوحافة،الذيلقاعدةعند

وأيضاالسعوديةالعربيةبالمملكةعسيرلمنطقةزائرطائر

.المتحدةالعربيةاللإمارات

الأجنحةانطواءمعالظهرلون.الجناحينأسودالطول

أسود،طويلوالمنقار،اللونأبيضالجسموبقيةأسود،

حمر.والأرجل

الحجازلمنطقةزائرطائروهو.الجاريةالمياهبجواريعيمش

سلطخةوفىالسعوديةالعربيةبالمملكةالشرقيةوالمنطقة

.عمان

سودبقعمعبنيالعاملونه.الساقأحمرالطيطوى

فهيالبطنيةالأجزاءأما،الأجنحةانطواءعندالظهرعلى

المنقار.لونوكذلكحمر،والأرجل،اللونشاحبة

طائروهو.داخليةأمكانتساحلية،المياهبجواريكثر

العربية.الجزيرةشسبهأنحاءلمعظمزائر

الساقأحمرالطيطوي
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الساقأخفرالطيطوي

شماحب،رماديالعاماللون.الساقأخضرالطيطوي

خطوطالصدروعلى،الأزرقنحوالأجنحةلونويميل

والمنقار،خفيصأبيضشريطالعينويخترق،باهتةرمادية

تضربرماديةطويلةوالأرجل.أعلىإلىقليلامنحنأسود

.الخضرةإلى

الححازطنطقةشمتويزاوهو.المياهبجوارلعيم!

عمادوسلطنةاسمعوديةأحربيةابالممدصةالشرقيةوالمنطقة

.المتحدةالعربيةوال!مارات

،رماديالشتاءخلالالعاملونهالصخير.الطدظوي

فهىالتحتيةالأجزاءأماصيفا.الأحمرنحواللونويميل

أسود.بلونالقصيرةوالأرجلوالمنقاربيض،

فيالعاممدارعلىويشاهد.والعذبةالمالحةالمياهيجاور

العربية.الجزيرةشبه

اللونرماديرأسالذكرللطائر.العوسقأوالعاسوق

العامواللونأسود.الذيلطرفأنغير،ذاتهباللونوذيل

ومبمأبيضالتحتيالبطخيواللونسود.بقععليهبني

كذلك،الحمرةإلىيضربالأنثىالطائرولونبالأسود.

شرائطالحنس!توعلىسود.بقعاللونويتخللذيلها،لون

الوجه.جانبيعلىأمحين،اأسفلواضحة

الجزيرةشبهفيالزراعيةالمواقعمنبالقربيكثر

العربية.

بنى،العاملونهالصغيرالعوسقأوالصغدر.العاسوق

مواقعخاصة،العربيةالجزيرةشبهأنحاءمعظمافىويشاهد

الزراعة.

.الجناحأسفلعرلضأبيضشريطيميزه.بونللليعقاب

منطقةوفي،العربيةالجزيرةشبهوسطفىيلاحظ

الكويتفىوكذلك،السعوديةالعربيةبالمملكةعسير

.المتحدةالعربيةواللإمارات

!!ص

السهوبعقاب

رماديمعكوفومنقاره،اللونأسمر.السهوبعقاب

عندأصفرشريطويلاحظ،بالريشمكسوةوأرجله،اللون

المنقار.قاعدة

وهو.المهجورةوالمناطقالمكشوفةالصحاريفىيعيش

العربية.الجزيرةلشبهشتويزائر

الشكولاه،لونعلىداكنالعاملونه.المحتذيالعقاب

عريض،أسودشريطللجناحالأسفلالحانبشعلى

بيض.اضحتيةاالأجزأءوا

العربية.الجزيرةلشبهششويزائر

والأجنحةالظهرالبحر.صقرأوالنسارية،العقاب

وقمةالبطخيةوالناحيةالأسود،نحويميلبنيبلونالمطوية

أسودعريضخطالرقبةجانبيوعلى،أبيضبلونالرأس

العين.حدودإلى

مواقععندويلاحظ،بالأسماكويتغذىالبحار،يألف

الداخلية.المياه

الحجازمنطقةفىقليلةبأعدادلشمعمشزائرطائر

العربي.الخليجوساحلالسعوديةالعربيةبالمملكة

وهواحمر.وذيله،شاحببنىالعامأ!نه.العندليب

العربية.الجزيرةشبهأنحاءلمعظمزائرطائر

العاماللونالمغرد.الهزازأيضايسمىالمغرد.العندللب

والأجزاءبيضاء،والحنجرة،ترابىالأجنحةانطواءمعللظهر

الصدر،علىبقعوجودمع،الرمادينحوتميلبنيةالبطنية

شاحبة.بيضاءحلقةالعينحولوتوجد.داكنبنيوالذيل

الطيورمنوهو.النباتيةوالوفرةالماءحيثوجودهيكثر

السعوديةالعربيةبالمملكةوالحجازعسيرلمنطقةالزائرة

.العريوالخليج

علىبنيةبمسحةأسود،العاملونه.الرقبةبنيالغداف

الأجنحة.انطواءعندوالظهرالرقبة
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المكشوفة.الصحراءفيويكثر،المتعفنةبالجيفيتغذى

العربيةالجزيرةشبهوسطفىالمقيمةالطورمنوهو

بنية،مسحةجمعأسودالعاملونه.الذيلمروحيالغداف

.قصيرةشعيراتالمنقارقاعدةوعليقصير.ذيلوله

منوهو.المنحدرةوالجروفالمرتفعاتفىيعيش

منطقةفىويشاهد،العربجزيرةشبهفيالمقيمةالطور

السعودية.العربيةبالمملكةعسيرومنطقةالحجاز

شريطينبوجودويتميزالصغير،الكروانيشبه.الفيوب

الشاحبالشريطفوقمباشرةالرأسقمةعلىأسودين

العين.يخترقالذي

.عمانوسلطةالعربيالخليجلمنطقةشتويزائروهو

بنيطويلوذيلها،رملىالعاملونها.الصحراءقنبرة

لونوللأرجل.النهائيطرفهتجاهخاصةالأسود،نحو

.صدئأصفر

منوهوالصحراء.فيالصخوربينالطائريعيش

العربية.الجزيرةشبهفيوالمتوالدةالمقيمةالطيور

رملي،بنيالعاملونها.الذيلمخططةالصحراءقنبرة

نحيف،صغيرمنقارولها،النهائيطرفهعندمخططوذيلها

.الرأسقمةوعلىالصدرعلىأيضئاالخطوطبعضوتوجد

فىويتوالد،الصخريةالرمليةالصحاريفىيعيش

السعودية.العربيةللمملكةالشرقيةالمنطقة

خاصةأسود،الرأس.الرأسسوداءالعصفوريةالقنبرة

صفحتيعلىعريضةبيضاءلطخةوجودمعالذكور،في

علىبيضاءصغيرةأخرىولطخة،العينينأسفل،الوجه

شاحبة.رمليةشرائطالأجنحةانطواءمعوالظص.الجبهة

سود.فكلهاالتحتيةالبطيةالأجزاءأما

الغطاءيوجدحيث،الصخريةالصحاريفييعيع!

بالمملكةالحجازفيالمقيمةالطيورمنوهو.المناسبالنباتي

أيضا.الشرقيةمنطقتهاوفي،السعوديةالعربية

وكل،للحمرةيضرببنيالعاماللونالماء.قنبرة

،اللونبرتقاليةوالأرجل،أبيضبلونالتحتيالبطخيالجانب

بهيزحزح،أعلىإلىقليلاومنحنأسودحادوالمنقار

.الطعامعنبحئاالصغيرةالحجارة

الداخلية.المياهويزور.المعشبةالسواحلعلىيعيش

علىسودخطوطمعبنيالعاملونها.المتوجةالقنبرة

،اللونقشديةفوالتحتيةالبطيةالأجزاءأما.الأعلىالجانب

بنيري!شالاسودوللذيلالصدر،علىبنيةخطوطوجودمع

.الورديإلىالرمليمنأدلأرجللونويتباين.خارجي

الطورمنوهو.السكنيةالمناطقعنبعيدايعيم!

العربية.الجزيرةشبهمنالمنخفضةالمناطقفىالمقيمة

الأجنحةانطواءمعللظهرالعاماللون.الهدهديةالقنبرة

شرائطوجودمع،أبيضالتحتيالبطنيالجانبوكل،بني

أسفل،إلىومنحنطويلالطائرومنقارالصدر.أعليداكنة

سود.أطرافالبنيةوالاجنحةوللذيل

الأشجارتوجدحيثالصخريةالرمليةالصحاريفىتكثر

العربية.الجزيرةشبهفىالمقيمةالطورمنوهى.الخفيضة

والأجزاءالأسود،نحورماديالعاملونه.العظامكاسر

حولأسودخطالرأسوعلى،اللونقشديةالتحتيةالبطنية

.الشاربموقعفيوآخرالعينين

العالية.القممفيمنعزلأيعيش

وجودمعبنىالأجنحةانطواءمعالظهرلون.الكروان

والصدرالعنقعلىوتوجدالسود،الأسهمرؤوسيشبهما

الطائرومنقارسود،حزمالبنيالذيلوعلىسود،خطوط

أسفل.إلىومقوسطويل

أجزاءلمعظمزائرطائروهو.الساحليةالمناطقفييكثر

العربية.الجزيرةشبه

وحافة،البنينحويميلرمليالعاملونه.الحجارةكروان

شريطالجناحعلىيوجدكماسوداء،المنطويالجناح

علىالطائريساعدانوالأبيضالأسودواللونانأبيف.

أعدائه.عنالتخفي

أبيضوبطهعامأسودبلونطائرالأسود.اللقلق

حمر.ومنقارهورجلاه

العربية.الجزيرةشبهلشرقالزائرةالطيورمنوهو

وعليه،البنىإلىيميلرماديالعاملونه.الرأسلواء

والبطن،والصدرالحنجرةخاصة،قصيرةعرضيةخطوط

أحدهمارماديانخطانالوجهصفحتيعلىيشاهدكما

وذيل.الجناخفوقويتجهالكتفعلىوالاخرالعينأعلى

عرضية.سودخطوطذوطويلالطائر

المملكةفيالشرقيةوالمنطقةوعسيرالحجازلمنطقةزائر

السعودية.العربية

الحجارةكروان
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الكتف.علىسودبقعوجودمعبنيلونه.المدروان

الجزيرةشبهأنحاءلمعظمشتاءالزأئرةالطيورمنوهو

العربية.

بيضبقععليهاللونبنيطائر.المرقطةالمرعة

طويلة،ومخالبأخضربلونطويلةأرجلوله،عديدة

قصير.وذيله

الدائمة.المياهبجواروالرملوالطميالطينحيثيعيش

أمحربية.االجزيرةشبهشرقلمنطقةالزائرةالطورمنوهو

أسمرالأجنحةاانطواءمعالظهرلون.جرفوننسر

منقاروللطائرأسود،شاحبوالرأس،للصفرةيضرب

.ومعكوفأصفرقصير

زائرطائروهو.المنحدرةوالجروفالمرتفعاتفييعيش

العربيةبالمملكةعسيرمنطقةخاصة،العربيةالجزيرةلشبه

.المتحدةالعربيةالإماراتوأيضاالسعودية

أصفرووجهاللونأبيضجسمللذكر.المصريالنسر

محدد.متطاولوالرأسأصفرحادطويلومنقار

الجزيرةشبهفىالمقيمةالصحراويةالطورمنوهو

الصخور.بينعشهويبنى.العربية

وجناحاهصدئبنىالعامأ!نه.العربيالخشبنقار

وللذكرحمراء.بقعةالبطنوعلىبيض،بقعبهماأسودان

مبقعأسودالجنس!تفيوالذيل.الرأسخلفحمراءبقعة

حاد.أسودفهوالمنقارأماسود،والأرجل،بالأبيض

.المستنقعاتهارأيضايسمى.المستنقعاتهراري

.والرماديوالأسودالبنىمنهاالألوانثلاثىريشللطائر

النباتية.الوفرةحيثوالبحيراتالمستنقعاتبجواريعيش

الجزيرةشبهمناطقمنللعديدشستاءالزأئرةالطورمنوهو

.والشرقالغربيالجنوبخاصة،العربية

القمة،حادةأجنحةوله،رماديبلونطائر.الوقواق

عرضية.خطوطفىمنتظمةبيضبقععليه،طويلوذيل

أسفل.إلىومقوسقصيرومنقاره

الزائرةالطيورمنوهو.النخيلمزارعحيثيكثر

المناسبة.العربيةالجزيرةشبهأنحاءلمعظم

الأسود،نحويميلبنيلونهالكبير.المرقطالوقواق

وعيناه،رماديعرفولهبيض،بقعأجنحتهوعلى

.نواحمرا

المنطقةوفيالعربيةالجزيرةشبهشرقفييشاهد

السعودية.العربيةللمملكةالشرقية

الأجنحةانطواءمعالظهرلونالخضراء.بروزيمامة

الصدرأما.الرقبةعلىبنيةمسحةمعالأخضرالتفاحبلون

.اللونحمراءوالأرجلأصفر،بلونفهماوالبطن

،ورديوالصدر،اللونرماديالرأس.السلحفاةيمامة

بقعةالذكرالطائررقبةعلىويوجد،مبرقعةبنيةوالأجنحة

صممو

المطوقةاليمامة

شرائطالبيضاءالبقعةهذهوبداخل.الجانبينعلىبيضاء

سود.

خاصة،الشوكيةالأشسجارحيثالصحراءفييكثر

فيمقيمأنهويعتقد.الزراعيةالمناطقفىوأيضا،الطلح

فىالأخرىالمناطقبزيارةويقوم،العربيةالجزيرةشبهوسط

الصيف.

إلىيضربوصدرهارماديبنيلونها.المط!قةالدمامة

ويوجد.شاحبةوبنيةسوداءحافتهماوالجناحان،أ!رديا

أبيضالنهائيالذيلوطرفأسود.طوقنصفالرقبةحول

رمادية.الأعلىسطحهوبقية

والطائر.والمزارعالمأهولةوالمناطقالقرىفيتشاهد

وعسيرالحجازمنطقةفييلاحظولمومتوالدمقيم

السعودية.العربيةبالم!لكة

الأسود،نحويميلرماديالعاملونه.النخيليمامة

بقعالورديالصدروعلىسود،بأطرافأزرقانوجناحاه

بيضاء.الأسودالذيلوق!ةسود،

الطيورمنوهو.الزرأعةومواقعالمأهولةالمناطقيألف

العربية.الجزيرةشبهفيالمقيمة

أسودين،وحنجرةبوجهالذكرالطائريتميزنماكو.يمامة

يكونالجنسينوفي.ذلكغيروحنجرتهافوجههاالأنتىأما

تجاهالأسودإلىيميلرمادياالأجنحةانطواءمعالظهرلون

بيض.فهيالتحتيةالبطنيةالأجزاءأماالأسود.الذيل

فىالمقيمةالطورمنوهو.النخيلمزارعفييكثر

والمنطقةالحجازفيويشاهد،العربيةالجزيرةشبهوسط

الكويت.وفيالسعوديةالعربيةللمملكةالشرقية

البلادفىالزواحفمنعديدةأنواعتوجد.الزواحف

سرديلىوفيمالاخر،قطرمنالأنواعتختلفوقد،العربية

.لبعفال!نواعموجز
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الرمالءصلة

وتكسوه،الرقبةعنمتميزغيررأسها.الرمالأصلة

صغيرتانعينانولها،الأنفمنطقةعدا،صغيرةقشور

وذيلهاأسطوانيجسمذاتوالأصلة،عموديوبؤبؤ

وتفصلالقشور،منعددعينبكلويحيطقصير.

لثسبيهةنهايتهعندالذيلوقشور،العينينبينأيضاالقشور

بالخالب.

وتكسوه،الرقبةعنمتميزالرأسالأشجار.أفعى

داكنخطصفحتيهوعلى،متماثلةكبيرةقشورصحائف

طوليا.البطنوسطيعبرأسودآخروخط،العينينيخترق

.صفوففيمرتبةناعمةقشورالظهروتكسو

اسياغربجنوبإلىالعربيةالجزيرةشبهعبرتنتشر

المسوفييتيالاتحادوسطوإلىالهندغربشمالإلى

مصرإلىإفريقياغربشمالفيتوجدكما)سابقا(.

إفريقيا.وشرقوتشاد

غيربقشورمكسوةالرأسمقدمة.الجدرانأفعى

متباينةقشورالعينينمنبكلىوتحيط،صفوففيمنتظمة

فيالجسممنتصفقشوروتنظم،والحجمالشكل

.صفوف

الصحاريعدا،العربيةالجزيرةشبهمعظمفىتوجد

وسيناء.وفلسطينوالعرأقوسورياالأردنوفي،الواسعة

الرقطاءوتسمى.السودانوفىإفريقياشمالفىوكذلك

.العراقفي

شك!علىالرقبةعنمتميزالرأسالحقود.الأفعى

وبؤبؤ،متراكبةصغيرةقشورتكسوه،الناقوس

وإلىأعلىإلىمتجهصغيروالأنف،عموديالعين

الخار!.

وفى،العربيةالجزيرةشبهمنالغربيةالمناطقفيمعروف

عمانوسلطنةاليمنوفى،والأردنوفلسطينوسيناءمصر

البحر(.سطحمستوىفوقأم005)عاليةارتفاعاتعند

الأشجارأفعى

الجدرانأفعى
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الحقودالأفعى

وتكسوهالرقبةعنمميزوغيرصغيرالرأس.الخلدأفعى

.دائريوالبؤبؤصغيرتانوالعينان،متماثلةقشورمندروع

.صفوففىالجسممنتصفقشورتنتظم

الصعوديةالعربيةأطملكةاغربجنوبفىمنتشرة

وسيناء.وفلسطينالأردنوفيووسطها،

الرقبة،عنمتميزالرأس.الخبينةالرمليةقاسبريتأفعى

،عموديالعينوبؤبؤ،متراكبةصغيرةقشوروتكسوه

أحياناوتوجد.الخارجوإلىأعلىإلىويتجهصغيروالأنف

العين.فوقالقرنشكلعلىواحدةقشرة

وأمقرناءوقرنوأمالمقرنةالأفعىأيضا:تسمى

وأفعى.جنيب

والعراقالكويتوفيالعربيةالجزيرةشبهفيمنتشرة

.والأردنوسوريا

وبؤبؤ،الرقبةعنبتكورهمتميزالرأس.القططأفعى

قشوروتترتبملساء،قشورالظهروتكسو،عموديالعين

.صفوففىالجسممنتصف

الجبلية،المناطقفيالعربيةالجزيرةشبهفىتوجد

ونيجيرياموريتانيافييوجدحيثإفريقيا،فيومنتشرة

وكينيا.والصومال

دروعوعليه،الرقبةعنمتميزرأسهاكولبر.أفعى

وذيلها،أسطوانىطويلعموماوالجسم،متماثلةكبيرة

وعلىبارز.والأنفواسمعتانوالعينان.وطويلنحيل

الحبيثةالرميةقاشريتأفعى

بر*!

يزونجيم2

%أمملأىص!
!؟كأقي3

فيبهيئكثرغ

بزابزبخ

القططأفعى

كولبرأفعى

فىقشورالجسموتكسو،برتقاليشريطالظهر

صفومت.

شمبهأجزاءمعظموفيآلممياغربجنوبفيمنتشرة

الصومالفىتوجدكما،الأردنوفىالعربيةالجزيرة

وليبيا.

جسمللسحلية.الذيلشوكيةالصحراءسحلية

،صغيرةمتماثلةقشورالظهروتكسوبطن،-ظهرمنضغط
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قشورمنحلقاتوتكسوهأيضا،ومنضغطقصيروذيلها

شوكية.منهاالظهريةتكون

.والعراقسورياوفيالعربجزيرةلثمبهفىمعروفة

فيالذيللثموكيةالمصريةالسحليةالعسحليةهذهوتشبه

فيحاجةالعلماءبعضيرىولا،الصفاتمنالكثير

نوعين.إلىفصلهما

الذيل.شوكيةالمصريةالسحلية:الشائعةأسمائهاومن

متماثلة،غيرقشورالبطنتكسو.الذيلطويلةالسحلية

ثلاثوتوجد،طويلوأنفهانحيلالسحليةجسمأنكما

أنفية.فتحات

وسورياالسعوديةالعربيةالمملكةشماليفىمعروفة

الخليججزروفيوسيناء،والكويتوالأردنوالعراق

العربيةوالإماراتوالبحرينقطرفىتوجدكما،العربى

.العراقفيشيوعاالسحاليأكثروتعتبر،المتحدة

صغيرةقشورالظهرتكسو.القدممشوكةالسحلية

سلسلةأصبعكلوعلىأسطوانيةشبهوالأصالغ،متراكبة

قشور.للعينالأسفلالجفنتكسوكماالقشور،من

خاصةإفريقيا،شمالوفيتركياإلىالعراقفيمنتشرة

.والشجيراتالقصيرةالحشائ!شمناطقفى

خطوطبهيوجدطويلذيلللسحلية.الورلالسحلله

دائرية،قشورالظهرعلىوتوجد،اللونداكنةعرضية

ومشقوق،جدا،طويلواللسان،مائلشقالأنفوفتحة

.القاعدةعندغمدداخليطوىأنويمكن

الورلالسحلية

آسياغربوجنوبالعربيةالجزيرةشمبهفيتوجد

إفريقيا.شمالوفيعموما

منها7وبكل،التكوينجيدةالأطراف6ئث.باسقنقور

امتدادعلىوتوجد،بمخلبمنهاكلينتهىأصابعخمسة

القشور.منواسعةواحدةسلسلةالظهر

السعوديةالعربيةالمملكةغربشمالفيمنتشرة

وأفغانستانإيرانشرقوشمالاليمنوفيوغربها،

)سابقا(.السوفييتيوالاتحادوكشميروباكستان

والأطرافمتطاولالجسم.العربيالرمالسقنقور

الأنفوفتحة،مخروطيةقمةوللأنف،أثريةأوقصيرة

القدممشوكةالسحلية
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بخمسةطرفكلوينتهي،الأذنفتحةمنأصغر

أصالغ.

اليمنفيالعربيةالجزيرةشبهأطرافعلىتوجد

غربوفىالمتحدةالعربيةالإماراتوشرقعمانوسلطة

مصروعبرالجزائرفىتوجدكما،السعوديةالعربيةالمملكة

آسيا.غربجنوبإلىومميناء

كليشهى،التكوينجيدةالأطراف.سقنقورويقمان

الأذنوا،متحر!صةالع!توجفونأصالغ،بخمسةمنها

ويتميزقشور،والصفحتينوالظهرالرقبةوعلى،واضحة

سود.بقعبوجودالذكرالسقنقورفيالرأس

وسلطنةواليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفييوجد

إفريقيا.شر!تىش!الفييلاحظكما،عمان

غيرالوزغةلهذهالأماميةالاطرافالخبر.وزضكلة

وتكسوبارز،ممتدوأنفها،التكففمحدودةأومكفوفة

أ!جراجطنىاالجانبعلىالتىوالقشورقشور.القدمأسفل

اظهري.االجانبعلىالتىتلكمنحجما

والجنوبيةأخربيةاأصسواحلاامتدادعلىالوزغةتنتشر

.عمانسلطةوفىالبحرينوفى،العربيللخليج

خطوطالذيلوتكسوبارز،ممتدالأنف.الرمالوزغة

ليستالبطنيالجانبوقشور،امتدادهطولعلىمنتظمة

أسفلقشوروتوجد،الظهريالجانبقشورمنبأكبر

.صفوففىمرتبة،الأصابع

وفىالسعوديةالعربيةالممل!صةغربشمالفيتوجد

وغربوقطرالبحرينوفىوالكويتالعراقجنوب

اليمن.فيوكذلكالمتحدةالعربيةالإمارات

ذاتمستقيمةأصالغالوزغةلهذهالصخور.وزغة

وبؤبؤ،دائريةشبهناعمةقشورالبطنوتغطي،مخالب

.عموديالعين

وسورياوفلسطينالعربجزيرةشبهفىمنتشرة

إلىوتركمانستانوباكستانإيرانإلىوالكويتوالعراق

)سابقا(.السوفييتيالاتحادجنوب

المساكن.إلىتتسللوقدالرمليةالتربفيتكثر

بالمنضغطليسالوزغةجسم.الصغيرةالصخوروزغة

منضغطفهوالذيلأما،متماثلةقشوروتكسوه،بطن-ظهر

دأئري.العينوبؤبؤبطن،-ظهر

وفي،العربيةالجزيرةبشبهالخليجسواحلفيمعروفة

فيوكذلك،الخليجيةالجزروفي،إيرانفيالخليجسواحل

.الصومالوشمالالأردنغربجنوب

الداكحة.الصخوروزغة:أيضاوتسمى

جسمهاطولفيذيلللوزغة.الكبيرةالصخوروزغة

شسبهوهوالقشور،منحلقاتوتكعسوه،الرأسحتى

متعارضة،أومتعرجةداكنةخطوطالظهروعلى.أسطوأني

وبؤبؤالقشور،بينمخبأةمخالبالسائبةالأصالغوعلى

.عموديالعين

الرلغماعدا،العربيةالجزيرةشبهفىمنتشرةأنهايعتقد

وجنوبوالعرأقوسيناءفلسطينفيتوجدكما،الخالى

النيل.حوضإلىنطاقهاويمتد،إيرانغرب

وتوجد،مكفوفةأطرافأسلوزغة.العربدهالوزغه

لهاوليستقشور،للأصابعالأسفلالسطحعلى

في،العربيةالجزيرةشبهجنوبفىتشاهدوسائد.

.المتحدةالعربيةوالإماراتعمانوسلطنةاليمن

السعودية،العربيةللمملكةالشرقيةالمنطقةفيوكذلك

البحرين.وفي

ذاتأومكفوفةغيرالوزغةأصالغ.المنازلوزغة

وتكسو.عموديالعينوبؤبؤ،مخلبيةمحدود،تكفف

بهاتختلطوأحياناغالبا،متماثلة،متراكبةشبهقشورأ!را

كميرة.قشور

وفيالخليجيالعربيةالجزيرةشبهساحلفىمعروفة

وفيالجنوبيإيرانوساحلالعراقفيتوجدكمااجحرين،ا

توجدكماالهند،غربجنوبإلىوباكستانأفغاسشان

سامأيضا:وتسمىإفريقيا.شرقشمالسواحلفي

ع.أبر

الصيرةالصخوروزغة



الخضراءسافجنيضفدع

الشائعالضفدع

البرمائياتلبعضموجزوصفيلىفيما.البرمائيات

العربية.البلادفيتعيعشالتي

صغيرضفدعالخضراء.الشجريةسافجنيضفدع

الأنفقمةإلىيمتدأبيضخطالفموحولأخضر،

والإبهام،مستعرضالعينوبؤبؤ.الكتفينعلىويخسحب

مكفوفة.

مواقعفي،العربيةالجزيرةشبهجنوبفييوجد

.إيرانوغربتركياوجنوبسوريافىومنتشر،التصريف

،محدودب،الشكلمثلثالرأس.الشائعالضفدع

بقععليهمخضر،أوبنيللجسمالعامواللونحاد،والأنف

العينوبؤبؤ،عرضيةشرائطالأطرافوعلى،مبعثرةلمموداء

الأعلىالفكويحمل،مكفوفةالخلفيةوالأرجل،مستعرض

.شقوقعنعبارةالأنفوفتحاتأسنانا،

والمنطقةوالعراقآسياوغربأوروبافيالماءحيثيكثر

فيعسيروجبالالسعوديةالعربيةللمملكةالشرقية

البحرين.فييوجدكماجنوبها،

لونهأنغير،سابقيهعنيختلفلاالأخضر.العلجوم

متجعد.وظهرهأخضر
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الأخضرالعلجوم

ظفارعلجوم

الجزيرةشبهفيالتصريفمواقعفيالمياهحيثيوجد

إفريقيا.شمالوفياسياووسطأوروبافيومنتشر.العربية

إلا،العربىالعلجومعنكثيرايختلفلاظفار.علجوم

الأنفويمتدالأحمرالبنىنحويميلولونهالحجمصغيرأنه

الفم.مابعدإلى

.عمانوسلطةاليمنفيشوهد

عظميةبروزاتيحمللاالرأس.العربيالعلجوم

العينوبؤبؤ،الفممنأبعدالأنفتبرزولا،جانبية

جزئيا.مكفوفةالخلفيةالأطرأفوأصابع،مستعرض

العربيةالمملكةفىالأفلاجعيونفيلوحظ

شرقشمالفييوجدكمادلغ،جبلوفى،السعودية

.عمانسلطنة

علمالأحياء،

البيئة

الحياة

الحيوان

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحيوانعنعامةمقالات

لحمايةالوطنيةالهيئةعلم،الحيوان

وإنمائهاالفطريةالحياةالغريزة

البيئيالموطن

النمو
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الحيوانيةوالمجموعاتالجواناتبعض

أ!مكبوتاالماردالدمحيوادالأسماك

الفولاالتاريحتجلماحيوادالشمبآكل
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القردالدبالحل!التصنيص

القطالبحرسرطادالتدسيات

المحردنفدالبحرشقائقالمحرجراد

للاحتهموياأ!كسعدعاالجمل

اللاحمالطائرالحيوارحديقة

يراللافماالطمىالحصاد

العقر!العربىلحصادا

الموفوعصرعنا

الفطريةوحياتهاالجزيرةشبهحالة-ا

العريةالجزيرةشبهفيالجغرافيةالحيوانيةالأقاليم-2

البريالحيوانحركةفيتلاهوماالثلوجعصرتأثير-3

)الفونا(العربيةالبلادفىالحيوانيةالمجامغ-4

لحشراتا-5

الراعيةالحشرات-أ

()المفترساتاللحومآكلةالحمتمرات!

المحللاتالحشرات!-

المراشات-د

العنكبيات-6

ثصا!عاا-!العقارب-أ

الثدل!ات-7

أغا!صةااخدساتاهـ-اسلاحمةاالثدييات-أ

أعاشمةااللاحمةالتديياتوالح!تراتآكلةاضدلماتا-!

اسئيسيةاالتدييات-رالهواكهآكلةالتدييات!

القاضمةالثدييات-د

والبرمائياتوالزواحفالطيور-8
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بيئته؟!ىالبريالحيوالىالإنساديهددكيف

؟البريلالحيوا!الفتكإلىالإسحانددعتالتى!الأبىأه!اما

العرلية؟الجزيرةفىتلتقيالتىالرئيسيةالحيواليةالأقاليماما

العرليةاطح!!ةفىالفطريةالحياةبحياةالم!طفةالهيئةاسمما

السعودية؟

العال!فىالفطريةاجيئاتاكىتوجدالتيالراعيةالحتمراتأهمما

العردي؟

العربية.الميئةلهاترخرانتيالفرالتحاتمن!ع!!اذكر

البيئة؟توارنحفظلياللاحمةالتدساتتساعد!جص

العرلية.البيئةفىيوحدان،العقمانم!!عيناسميهات

بيضاتطريقعنيت!طثرحيواناليياصالحيوان

فإنالولودالحيوانفىأما.الأمجسمخارجتنمومخصبة

.الأمجسمداخلوتن!وتخصبالبيضات

عمودذات)حيواناتالفقاريةالحيواناتمعظم

.الاستثناءاتبعضوجودمعبياضةحيوانات(،فقاري

والسحالي،القرش!وسمك،الأسماكأنواعبعضفمثلا

البلاتيبوسحيوانماعدا،الثدييةالحيواناتوكلوالحيات

ولودة.حيوانات،النملوقنفذ

الولود.الحيوانأيضا:انظر

تحكمدديهدي!الذيالحيوانالباردالدمحيوان

وفقاجسمهحرارةتكييفخلالهمنيستطجعداخلىذأتى

،الحيواناتهذهمنوكثير.حولهمنالحرارةلدرجة

عندماالحرارةتكتسب،المائيةالحيواناتمعظماوكذلك

ماكانتإذاباردةوتكون،دافئةبهاالمحيطةأسيئةاتكود

وجهعلى-الحيواناتكلوتندرج.لاردةبهاالمحيطةالبيئة

الطورخلافيماالحيواناتمنالصنفهذاتحت-التقريب

بينومنالحار.الدمحيواناتتحتتصنفالتىوالثدييات

فيتتحكمأنتستطيعمنهاقلةنجدالبارد،الدمحيوانات

تنويعطريقعن-ماحدإلى-جسمهاحرارةدرجة

مثلا،،النشيطةالعثةجسمأنفنجدونشاطها.حركاتها

العضلية،الحركةطريقعنالحرارةمنكبيرامقدارايولد

درجةمنأعلى-مانوعا-حرارتهادرجةتصبحبحيث

الباردالدمحيواناتمعظموتكيفبها.المحيطةأسبيئةاحرارة

بسلوكهاأجسامهاحرارةدرجةأجابسةاعلىتعي!ات

بالبرودةتشعرعندماالشمسضوءإلىفتنتقل؟الحركى

.الشديدةبالحرارةتشعرعندماأغ!اقإنى،اسشديدةا

:حيواناتإلىالباردالدمحيواناتأعلماءايصنف

.الحرارةمتغيرةأوالحرارةمكتسبة

الحار.الدمحيوانأيضاان!

درجةبنفسيحتفظالذيالحيوانالحارالدم!حيوان

به.المحيطةالحرارةدرجةعنالنظربغضجسمهحرارة

والحيواناتالطيورمنكلالتعريفهذاتحتويدخل

الأنواعكلأنتقريبانجدبينما،الإنسانإلىإضافةالثديية

البارد.الدمحيوانات!طالحيواناتمنالأخرى

الحرارةممتصإلىالحارالدمحيواناتالعلماءويصنف

الحارالدمحيوانجسمفىالحرارةوتنتج.الحرارةثابتأو

وتحتوي.الجسمبحركةوكذلكوالاهتزازالطعامباحتراق

علىالصغيرةالثدييةالحيواناتوبعضالحارالدمحيوانات

الرقبةفيتوجدالبنىالدهنتدعىدلحرارةمنتجةأعضاء

جسمحرارةدرجةحفظعلىتساعدوالظهر،والصدر

تغطيةإلىإضافةالجلدتحتدهنيةطبقةووجودالحيوان

الحيوانيحافظكذلك.الريع!أوالفراءأوبالشعرالجلد

إلىأوالجسمإلىالدمسريانبتقليلوذلكحرارتهعلى

.والتعرقباللهاثحرارتهالجسمويفقد،المغطىغيرالجلد

البارد.الدمحوانبمالثديياتالطائر،أيضا:انظر
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مقارنةالقويةالحيواناتمنوهو-الأرضيةالكرةسالشماليالنصففيصولريةحبليةغابات-التمدراأقاليمفييعيشحيوانالذئبيالحيوان

حجمه.فيالتيبالحيوانات

فييعيشالفراء،يكسوهحيوانالذفييالحيوان

شمديدةجرداءسهولوهىالتندراوأقاليمالشماليةالغابات

ويطلق.الشماليةوأمريكاواممياأوروبافيتوجدالبرودة

النموالمكتملةالحيواناتطوليبلغ.الشرهاسمأحياناعليه

كجم،25إلىوزنهيصلكمااسم،01منمايقربمنه

الكبيربجسمهاشمكلهافيالدببةتشبهحيواناتوهى

إلىالداكنالبنيمنفرائهالونويتدرج.القصيرةوأرجلها

جانبيهعلىالفاغاللونمنمساحةوجودمعالأسوداللون

بالقياسالقوةشديدحيوانوهو.الكثيفذيلهأعلىإلى

حجمه.إلى

بالثديياتالصيفشهورخلالالذئبىالحيوانويتغذى

أثناءوفي.والنباتاتوالطورالحجموالمتوسطةالصغيرة

والكاريبو.الرنةأيلباصطيادالحيواناتهذهتقومالشتاء،

وذلك،ضخمةفريسةيقتلأنالذئبيالحيوانودمامكان

يقومثم.يسقطحتىبهوالتشبثالحيوانظهرعلىبالقفز

ليعودمنهاقطعوإخفاء،الفريسةأوصالبتقطيعذلكبعد

أيلبقاياالذئبيالحيوانوينهشآخر.وقتفيلالتهامها

منأوغيرهاالدببةأوالذئابقتلتهالتيوالكاريبوالرنة

.الحيوانات

الحيواناتقائمةفيالحيواناتمنالنوعهذاويدخل

الماضىفياصطيادهتموقدالحاضر.الوقتفىالنادرة

يهاجملأنهوكذلك،فرائهعلىالحصولبغيةجائرةبطريقة

والمواشي.الصيدطرائدويقتل

التيالمائيةالحيواناتأنواعمننوعالطحليىالحيوان

فقاريةلاالحيواناتهذه.مجموعاتهيئةعلىتعيش

هذهأنواععدديقرب(.فقاريةسلسلةبدون)حيوان

هذهتوجد.نوع000.5منالطحلبيةالحيوانات

،المياهأنواعمختلففيالعالمأنحاءجميعفيالحيوانات

مجموعاتتتجبم.المحيطاتإلىالصغيرةالبحيرأتمن

شكلعلىالعذبةالمياهفيتعيشالتيالطحلبيةالحيوانات

كبيرةكتلشكلفىاوالمائيةالنباتاتعلىرقيقةشبكة

هلامية.هيئةعلى

علىالبحريةالطحلبيةالحيواناتمستعمراتششكل

وأصلبةقشرةذاتمخرمةأشرطةأوبحريةأعشابشكل

.الأرضسطحعلىصلبةطبقةأوالصخورعلىكومة

الحزازيات.أيضاالطحلبيةالحيواناتتسمى

أفرادمجموعةمنالطحلبيةالحيواناتمستعمرةتتكون

تسمىالحجمفىجداصغيرة،ببعضبعضهامتصل

وأصندوقىشكللهاطحلبيحيوانخليةكل.الخلية

5حرفشكلعلىوأمعاءسائلعلىيحتويأنبوبى

تسمىالاستشعار،قرونمنمجموعةوتمتد.الإنجليزي

.الطعاممنالصغيرةالأجزاءلتتصيدالمياهفيلوبوفور،

.عاممليون005إلىالطحلبيةالحيواناتهذهتاريخيرجع

وكلالحيواناتيدرسالحيوانعدمصكلم.،الحيوان

منكثيرعنالإجابةالحيوانعلماءويحاوليخصها.ما

سبيلعلىيحاولونفهم.الحيواناتحياةحولالأسئلة

الحيواناتممارسةكيفيةلتقريربالأبحاثالقيام،المثال

الأنواعانتماءكيفيةيدرسونكذلك.المعيشيةنشاطاتها

فتراتعبرالأنواعتطورتوكيف،لبعضبعضهاالختلفة

بهاتتفاعلالتيالوسائلالعلماءويراقب.طويلةزمنية
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ويحاوأ!نبيئتها.معوكذلكبعض،معبعضهاالحيوانات

كلوالحيواناتالناستأثيركيفيةمعرفةإلىالتوصلأيضا

الاخر.على

،كثيرةبأشكالالإنسانالحيوانعلمدرأساتأفادت

الأعضاءمنكثيرفيوالحيوانالإنسانتحشابهحيث

قاعدةالحيوانعلميشكل،لذلكونتيجة.الجسمووظائف

وتحتبر.بهالمتعلقةالصحيةوألمجالاتالبشريللطبمهمة

وقد.بالناسضارةوالديدانالحشراتمثلالحيواناتبعض

فىأفضلىأساليباستخدامإلىالحيوانعلمأبحاثأدت

علمدراساتساعدتكذلك.الحيواناتهذهيمالتعامل

:في،ا!بيعيةاوالمصادرالفطريةالحياةتنظيمعلىالحيوان

الأليفة.الحيواناتتهجين

الحيوانعلماءيدرسماذا

الحيواناتأنواععددكمالتحديدوجهعلىيعرفلا

مليونمنأكثرعلىالتعرفتمفقد.العالمفىالموجودة

مشة.كلاكتشافهايتماجديدةأخرىأنواعوهناك،نوع

منبسيطجزءمعرفةإلاالحيوانعالميستطعولا

علماءيتخصصلذلكونتيجة.الحيواناتعنالمعلومات

معينة.دراسيةمجالاتفىالحيوان

محددةأنواعفىالحيوانعلمفروعمنال!ضيريبحث

الحشراتعلميبحث،المثالسبيلفعلى.الحيواناتمن

.الحشراتوهي،الحيواناتمنمجموعةأكبردراسةفى

شعرلهاالتيالحيواناتبدراسةالثديياتعلميهتمكما

بدراسةفيتعلقالأسماكعلمأما.باللبنصغارهاوتغذي

دراسةفىعمرهجلالحيوانعالميقضيوربما.الأسماك

.الحيواناتمنفقطواحدنوع

معينةصفاتفيالأخرىالحيوانع!ممجالاتتبحث

مثلا،،التصنيففعلم.الحيواناتمنكثيرفيهايشترك

علماءويقوموتصنيفها.الحيواناتبتسميةيختص

بينللعلاقاتأسسبوضع،عملهممنكجزء،التصنيف

،المثالسبيلعلىأظهروا،فقد.الختلفةالحيواناتمجاميع

إلىمنهاوالثديياتللفئرانومشابهةقرباأكثرالخفافيشأن

دراسةإلاماهوا!لقارنالتشريحعلمفإنكذلكالطيور.

لحيواناتالجسماأجزاءفيوالاختلافالتشابهلأوجه

للجهازبمقارنةالمقارنالتشريحعالميقومفقد.مختلفة

علمأما.والقططوالضفادعالقرلقأسماكفيالدوري

وقد.المتحجرةالكائناتبدراسةفيقوم)الأحافير(الإحاثة

كبيربشكلالمقارنوالتشريحالإحاثةعلماءمنكلساهم

.الحيواناتمنكثيرتطورحولالمعرفةإثراءفي

الذيالأجنةعلمفيالختصونالحيوأنعلماءيقوم

ونموتكوينمعبالتعامل،النمويالأحياءبعلمأيضايعرف

متابعةمنتمكنحلقاتبوضعالطيورحياةيدرسجوانعالم

أعا.أحوا

.الولادةوحتىالخصبةالبيضةمنابتداءالحيواناتأنواع

فىالوظائفبدراسةفيقومالأعضاءوظائفعلمأما

ضجخكيفيةالأعضاءوظائفعلماءويراقب.الحيوانات

بوساطةالعصبيةالنبضاتإرسالوكيفية،القلبمنالدم

.العضلاتانقباضوكيفيةالأعصاب

الوراثةعلمالأخرىالحيوانعلممجالاتوتشمل

الوراثيةالمفاتبدراسةالوراثةعلمويختص.البيئةوعلم

اذألمجالهذاويعتبرالمواليد.إلىالاباءمنانتقالهاوكيفية

الزراعية،الحيواناتتهجينأجلمنالحيوانعلمفيأهمية

كذلك.الإنسانتصيبقدمعينةأمراضعنالكثيرومعرفة

انظر:.المورثاتتغييرالوراثيةالهندسةعلماءاستطاع

بينالعلاقةدراسةفهوالبيئةعلمأما.الوراثيةالهندسة

إدارةفىالبيئةبعلمالمعرفةوتساعدوبيئاتها.الحيةال!!ائنات

بالمجاميعالضررإلحاقدونالأرضعلىالمحدودةالمصادر

والحيوانية.النباتية

الحيوانعلماءيعملكيف

فيحديثةمحتبرأتفيالحيوانعلماءمنكثيريعمل

والمتاحف.الحيواناتوحدائقالبحوثومراكزالجامعات

هذهتتمأنيمكنكما.حقليةبدراساتآخرونيقومكما

الشماليالقطبفىأوالفطريةالحياةحظائرفيالدراسات

فيهتعيشاخرمكانأيفىأوالبحرفيأوالأدغالفىأو

.الحيوانات
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العلماءمنغيرهممثلمثلهمالحيوانعلماءيقوم

وعادة.منظمبشكلالمعلوماتجمعطريقعنبالأبحاث

فقد.الملاحظةطريقعنأبحاثهمالعلماءهؤلاءيبدأما

،المثالسبيلعلىما،مختبرفيالحيوانعلماءأحديلاحظ

يحاولوبعدماغيرها.منحجماأصغربعفالجرذانأن

طريقعنالجرذانصغرسببتفسيرالعالمذلك

حيث،العلميةالفرضيةباسمالمعروفالعلمىالاستقصاء

الطيعي.النموفىتؤثرمادةفينقصايفترض

خلالمنبفحصهاالعالميبدأ،الفرضيةاختياربعد

يقومقد،الحالةهذهمثلوفي.التجاربمنسلسلةإجراء

غيرالموادمنأيكانإذاليرىالجرذاندمبفحصالعالم

مثلفيولنفترض.الحجمصغيرةالجرذاندمفيموجود

غيرالنموبهورمونالمعروفةالمادةأنوجدأنهالحالهذه

الهورمونهذاحقنوأن،الصغيرةالجرذانفىموجودة

ذلكيأتيقدعندئذ،.الطيعىنموهاالجرذانلهذهأعاد

تقولفقدوالنمو.المادةتلكبينبالربطتقومبنظريةالعالم

الجرذانلنموضروريالنموهورمونإن-مثلا-النظرية

مختلفةظروففيالنظريةهذهوتمحي!.الطبيعي

يبطلها.أويؤكدهاربماطويلةولفترات

منإضافاتإلىالحيوانعلماءأحدسوصلوعندما

ذلك.عنتقاريربكتابةيقومفإنهالحيوانعلمفيالمعرفة

علماءيقرؤهاعلميةمجلاتفيالتقاريرهذهمثلوتنشر

.الاهتمامذويمنوآخرونالحيوان

خلالأرسطوالإغريقيالفيلسوفقام.تاريخيةنبذة

الحيواناتوعاداتأشكالبوصفالميلادالرابقبلالقرن

بناءاستنتاجاتهوضعوقد.اليونانفىموجودةكانتالتى

ويدعى.الاخرينوملاحظاتالخاصةملاحظاتهعلى

الإغريقىالطبيبقامكما.الحيوانعلمبأبيأحيانا

القرنفيالأعضاءوظائفوعلمالتشريحبدراسةجالينوس

تشريحخلالمنملاحظاتهوضعوقدللميلاد.الثاني

وكان.الحيةالحيواناتعلىالتجاربوإجراءالحيوانات

الطب.مهنةبدايةفىالأكبرالأثرجالينوسلجهد

تشريحفىالأوائلوالمسلمونالعربالأطباءبرع

581)تطفيلابنبهقامماذلكمنبموالميتةالحيةالأجسام

عنوشقحيةظبيةشحرحأنبعد-ذكرفقدام(185هـ،

الجسد،سائرفيكالموجودالقلبفيالموجودالدمأن-قلبها

العربعندالعلومانظر:.الجسممنسالإذايتجمدوأنه

عالمقامونصفقرونثلاثةنحووبعد)الطب(.والمسلمين

حاليايعرفمامواليدمنوهو،فزاليوسأندرياسالتشريح

الإنسانجسمبنيةكتابهفيجالينوسبمعارضةببلجيكا،

تشريحأولعلىالكتابهذااشتملوقدأم(.)543

ملاحظاتمنالكثيرومازال.الإنسانلجسممفصل

تطويرأدىكماهذا.وقتناحتىمقبولةالدقيقةفزاليوس

بفضلهتمحيث،الاكتشافاتمنكثيرإلىالمركبالمجهر

.والأولياتوالجراثيمالخلاياملاحظةمرةولأول

علممجالفيالكشوفمنكثيرإلىالتوصلتم

الميلاديين،عشروالتاسععشرالثامنالقرنينخلالالحيوان

عاملينيوسكارولوسالسويديالطبيعةعالمنشرفقد

منالعلماءكلمكن،للحيواناتتصنيفنظامأم758

شمحيوانلكلعالميامقبولةعلميةأسماءاستخدام

العالمساهمعشرالتاسعالقرنمطلعوفي.اكتشافه

علميمجالاتفيكبيربشكلكوفييهالبارونالفرنسي

منالعديدأنإلىوتوصل،المقارنوالتشريحالإحاثة

العلمي.التصنيفانظر:.انقرضتقدالحيوأنات

نأعشرالثامنالقرننهايةحتىالنالرمعظماعتقد

لمجديدةأنواعاأنوتغيير،دونحالهعلىيبقىأممائنا

وضع،أم908عاموفي.العالمهذاتكوينمنذتظهر

ن!يتهلاماركديبابتيعستجانالفرنسيالطبيعةعالم

قالفقد.البيئةتأثيربسببجديدةأنواعتطورحول

طويلةأعناقلهاالزرافاتإن،المثالسبيلعلىلامارك

الأشجار.أوراقإلىالوصولتستطيعحتىاكتسبتها

المتعاقبةالأجيالتوارثتهاالطويلةالأعناقصفةأنوأضاف

علمفياكتشافاتمنذلكتبعماأنإلا.الزرافاتمن

منالكثيرونتأثرفقدذلكومع،لاماركخطأأثبتالوراثة

الإنجليزيالطيعةعالمبينهممنوكان،بأفكارهالعلماء

علمفىكثيرةمساهماتقدمالذيداروينتشارلز

أصلكتابهدارويننشر،ام985عاموفي.الحيوان

علممجالفيالكتبأشهرمنواحدايعتبرالذيالأدواع

الانتخابنظريةالكتابهذأفيداروينقدم.الحيوأن

لاقتوقدالتطور،حدوثلتفسيرمحاولةفيالطبيعي

منكثيرينعلماءقبلمنشديدةمعارضاتالنظريةهذه

آخرين.علماءقبلمنتأييدهامقابلفيالعالمأنحاءجميع

الطبيعى.الانتخابوالارتقاء؟النشوءانظر:

خلالالحيوانعلمفيالمهمةالاكتشافاتتواصلت

علممجالاتفيمنهاالكثيرتموقد.الميلاديالعشرينالقرن

لثمهدكذلك.الأجنةوعلمالأعضاءوظائفوعلمالوراثة

الحيوانعلمفيمهممجالتطورالعشرينالقرنمنتصف

وقد.الحيواناتسلوكدراسةوهوالإيثولوجيا،بعلميعرف

أساسوضععلىلورنزكونرادالنمساويالطيعةعالمساعد

الأوز.سملوكدراستهخلالمنالعلملهذا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الموسوعة.فيدهالصلةذاتالمقالاتوقائمةالجوانمقالةانظر:

ايضا:ان!



كتاب،نلحيواا657

جملتراا

زاكارياسكولرادلورلز،فودكارل،لرشنقولاستسرج!،

هعسلىرياسسدأ،اجوسفزاححت،حودال

تمهرإرلست،هيكلالبارود،كوفييهجاد،دامسوامر

الحيوانعلمفروعبعض

ئيةلإجاالفيزياءاعلم،البجئةعلم،الأجمة

لحيويةاالكيمياءلتتريحاعلم،ثةلإحاا

الموردولوجاعل!،الخلاياالحيويةالإلكتروديات

علم،تةلورااعلم،حم!الرواعلم،ضلأمراا

علم،لطيوراعل!،نسجةلأا

الأعضاءوظافعلمعلمالإيثولوجيا،

صلةذاتأخرىمقالات

الحيوادحديقهالعلميالتصنيى

كتبأمهاتمنالحيوانكتاب.كثاب،الحيوان

بنعمرو،عثمانأبوآلفه.العامةوالثقافةوالمعرفةالأدب

إماموهوم(868هـ،52ه)تالجاحظ،محبوببنبحر

مننحواخلف.العربىالبيانقمممن"وقمةالتأليففي

ورسالة.كتابا036

فىأهميتهتتجلىموضوعهفىطريفالحيوانكتاب

فيمزجالحيوانموضوعشناولجامععربىمصنفأولأنه

تتعلة!مؤلفاتسبقتهوقد.الحيوانوحياةواللغةالأدببين

الصبغةأنإلارعيرها،والشاءالإبلكتبمثلبالحيوان

غالبةكانتاللغةوروايةالجفوالتدوينوطابعاللغوية

الجاحظكتبأضخموالكتاب.المؤلفاتتلكعلى

غنىلامعارفودائرةثقافيةموسوعةوهووأجلها،

لثقافةمشرقةصورةالمؤلففيهعكسعنها،للباحث

الطيعيةالمعارفمنصالحةطائفةوضمنهالمتشعبةعصره

الطوائفمنوغيرهمالكلامأهلونزاعالفلسفيةوالمسائل

وخصائصالجغرافيامسائلمنيخلهلمكما.الدينية

والحيوانالإنسانفيالبيئةتأثيرإلىفيهوألمح.البلدان

الإنسانفيوالامراضالطبعنتكلمكماوالشجر.

وجوانبوالنباتيةالطبيةالمفرداتمنكثيراوذكر،والحيوان

إلىبالإضافة،الحيوانوعلموالكيمياءالفيزياءعلممن

المناسباتتسوقهاالتىواللغويةالأدبيةالموضوعات

.المقامويقتضيها

القارئفيهيجد،وأدبيعلمى:شقينذوالكتاب

العلمبوادرفيهيلحظكمامقوماتهبكلالأدبيالجانب

حينذلكإلىالجاحظتنبهوقدواحد.وقتفىالتجريبى

الأمرغبةفيهتستويكتابهذا:الكتابخطبةفيقال

أعرابئاعربياكانوإنلأنه،والعجمالعربفيهوتتشابه

معرفةوجمعالفلسفةطرقمنأخذفقدجماعئاوإسلامئا

التجربة.وعلمالسماع

شركولم،فأوعىالكتابهذافىالجاحظحمع

كالفيلذكرهإلاوبيئتهعصرهحيواناتمنحيوائا

والنحل.والعنكبوتوالنسروالتمساح

القرانالغزيرةالمادةلهذهالجاحظمصادروكانت

ا!انكتبمندونوما،العربوأشعاروالحديثالكريم

الجاحظنزعةالكتابفىتبدووقد.والعجمالعربعند

وجدله.مناقشاتهفيالاعتزالية

كتبمنوغيره،الكتابهذامطالعيفوتولا

سماتأحدهوالذيالاستطرادأسلوبللحظأن،الجاحظ

لهاصلةلاأشياءجاءتفقد،عصرهوأسلوبأسلوبه

كلعلىوهى،ونقدهالشعرعنوكالحديثاضاركابالحيواد

عنوالمل!السآمةوتطردمادتهافيمفيدةموضوعاتحال

لموإن:بقولهعليهوعلقالأمرهذاالجاحظلمح:قد.أصقارئا

الخواطرلت!ضرالصحيحةوبالاحتجاجاتبالجدأمللناككئا

وبذكرالبطالاتببعضسننشطكفإنناالعقولوتشحذ

.لملم...الغريبةوالاحتجاجاتالطريفةالعلل

يضوبزاخرعالمالحيوانكتابأنالقولوخلاصة

التيالختلفةالفكرألوانويجمع،الحياةصوربمختلف

الأدبىوبيانهوذكاؤهالنافذالدقيقالجاحظعقلأخرجها

المرهف.الفنىوذوقهالرائع

فهارسلهووضعتأجزاءسبعةفىمطبوعأممتاب-وا

الجاحظ.:أيضاالضر

مبكرةمرحدةفىيوددثدىحيوانالكيسيالحيوان

تطورهمراحلمعظميقضيثمالنمو،مكتملغيرجدا

وتوجد.باللبنليتغذىالأمأثداءحلماتبإحدىملتصقا

الأمجسمفىجيبداخلالأنواعمعظمفىالحلمات

البطنى.الجيبأوالكيسيسى

الكيسيةالحيواناتمننوعا025حوالييوجد

وتشملألشراليا.فىأوالأمريكتينفيإماكلهاتعيش

وتعيش.والبولمموموالكوالاالكنغرالحيواناتهذه

الغاباتتشملعديدةبيئاتفيالكيسيةالحيوانات

الحيوأناتأكبرالكنغرويعتبر.والصحاريوالسهول

الأحمرالكنغرأفرادبعضطوليبلغإذحجما،الكيسية

الكيسيةالحيواناتأصغرأما.مترينحوالىوقوفهأثناء

الذيلعلىمشتملاطولهايبلغالتىالكيسيةالفئرانفهي

سم..59منأقل

الحيواناتتختلف.الكيسيةالحيواناتخصائص

صغاراتلدكونهافيالثدييةالحيواناتبقيةعنالكيسية

صغارافتلدالثديياتمعظمأماجدا،التكوينناقصة

ا!لشيمية.الثديياتتسمىوهذهنسبيا،التكوينمكتمدة



المسلكوحيدةالحيواناتتوجدذلك،منالنقيضوعلى

.الثديياتأنظر:بيضا.تضعالتي

النمومكتملغيرالكيسيالحيوانيخرجالولادةعند

فروعلىيز.حفثم،الأمذيلقاعدةإلىالولادةقناةمن

بإحدىفمهيلصم!ثم،الحلماتإلىيصلحتىأمهبطن

الصغيرفمؤ!الحلمةوتتمدد.الرضاعةويبدأالحلمات

الحالة.تلكفيعنهاانفصالهالصعبمنيكونحيث

،عدةلشهورالأمبحلماتملتصفاالكيسىالحيوانويظل

إزعاجهتممافإدءأمنها،بالقربيبقىولكنهعنهاينفصلثم

بحلماتها.متعاقاأوالبطنىجيبهاداخلواثبايعودفإنه

الثديياتبقيةمعظمعنأيضاالكيسيةالحيواناتوتختلف

زوجلهاألى!يسيةفالحيوانات،العظمىهيكلهاتفاصيلفى

العانة،فوقعظامأوالكيسيةالعظامالمسماةالعظاممن

،الأمامإلىالحوضر،عظاممنتمتدانعظمتانوهما

الوحيدةإضدييةاالحيواناتهيالمسلكوحيدةوالحيوانات

الخصيصة.هذهفيتشاركهاالتى

مجموعاتستاتوجد.الكيسيةالحيواناتأنواع

توجدانمجموعتانمنها،الكيسيةالحيواناتمنرئيسية

تسمىلأولىالأمريكيةالمجموعة،الأمريكتينفيفقط

هوالعاديوالبولى!م.البوسومعلىوتشتمل،الرحمثنائية

أما،المكسيكشمماليوجدالذيالوحيدالكيسىالحيوان

والجنوبية،الو!طىأمريكافيفتعيشالبوسومسلالاتبقية

757الكيسيالحيوان

حيوانىأونباتىغذاءبأيالرحمثنائياتمعظموتتغذى

تقرسا.

تشملالسالباتفصيلةالثانيةالأمريكيةوالمجموعة

الجنوبية،أمريكاغربفيتعيشالتىالبوسومجرذان

المجموعاتأما.الأخرىواللافقارياتبالحشراتوتتغذى

فىفتوجد،الكيسيةالحيواناتمنالمتبقيةالرئيسيةالأربع

بعضوتعيع!لهما.المجاورةوالجزرالجديدةوغينياأستراليا

عندالشرقأقصىفيالكيوسكيمثلالبوسومحيوانات

فيسولاويسىعندالغربأقصىوفى،سليمانجزر

الكيسيةالحيواناتمنيوجدفلانيوزيلندافىأماإندونسيا.

أصبحتوقد.الولبوحيواناتالفرشاةذيلبوسومسوى

نيوزيلندأ.فيوباءالكيسيةالحيوانات

ذواتمجموعةضمنوالولبياتالكنغرحيواناتتقع

الخلفيةبأرجلهاتتميزالتى)الماكروبودز(الكبيرةالأرجل

الحيواناتهذهتتغذى.الأماميةبأرجلهامقارنةالكبيرة

الغاباتمناطقفىالشجركنغرويعيش.بالحشائشأساسا

وكوينزلاند.الجديدةغينيافيالممطرة

الشجر،تجاويففيغالباالفلنجرحيواناتتعي!ق

ويصنف.والرحيقوالأزهاربالفاكهةأساساوتتغذى

الفلنجر.سلالاتضمنوالكيوسكىالفرشاةذيلالبوسوم

العاريوالجلدالمدبببالوجهالفرشاةذيلبوسومويتميز

بالوجوهفتتميزالكيوسكيحيواناتأما.الذيلنهايةفي

سوملبوا
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.الحشاشاضقتاتأجلاولحرحاسهاراأتاءاطحوردىمحتئةتعيت!،أجليةحصةكيسيةحيوالاتالومبتحيوانات

منالأخرىالأنواعوتنتمى.القصيرةوالآذانالم!ستديرة

حجمهافىوتتباين.مختلفةفصائلإلىالبوسومحيوانات

حجممثلفيالصغيرةالقزميةالبوسومحيواناتمن

المجموعة.أفرادأكبرهيكبيرةشراعيةطائراتإلىالفئران

تستخدمهالذيالطويلبالذيلالمجموعةأفرادكلوتتميز

منالعديدوفىالشجر.تسلقفىالبوسومبعفأنواع

الجسم،جانبىعلىجلديةثنياتتوجدالبوسومأنواع

.لأخرىشجرةمنالقفزفيتستخدم

آكلاتفتشم!الداصيورحيواناتمجموعةأما

الصغيرأعيسىاالفأربينالحجمفىتتراوحالتىاللحوم

وتتغذىالثيلاسين.أوتسمانياببرإلى،الرأسالمنبسط

أساشااللحومآكلاتالصغيرةالكيسيةالحيوانات

فمولكن،والجرذانالعاديةالفئرانتماثلوهي،بالحشرات

)الأسنانالقواطعمنوأحدزوجعلىيحتويالأخيرة

أزواجفلهاالكيسيةوالجرذانالفئرانأما(.الأماميةالقاطعة

القواطع.منعدة

الكيسيةالحيواناتمنالحجمالكبيرةالانواعتسمى

ذاتحيواناتو!طالناصيور،أوكولزاعحوماآكلات

تتغذىبيضاء.بقعوجودمع،بالرماديمشوببنيا!د

والثديياتوالطيوروالزواحفبالحشراتالحيواناتهذه

ناتلحيواا

لكيسيةا

الحيبفيالحلماتلماحدىملتصقاوليداحيوالاتوضحالييمعلىالصورةجدا.مبكرةمرحلةليالتكوي!مكتملةغيرتولد

قريحتها.منيساأكبرصغاربطهاجيبوفىالولبحيواناتمنالممومكتملةأنتىتظصاليساروعلى.لأمهالمطني
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تشملالكيسيةالحيوانات

الفئرانمثللحومآكلةحيوانات

إلىبالإضافةوالناصيورالكيسية

الكنغرمثلنباتاتآكلةحيوانات

لبوسوم.وا

بي(لجرا)االكيسيلفأرا

عيورالنا

الأشجاركنغر

بسرعةوالناصيورالببريالسنورحيواناتوتتميز.الصغيرة

أما.المستأنسةالدواجنتأكلوأحيانا،والتسلقالحركة

أستراليا،فيمنتشراماوقتفيكانالذيتسمانياعفريت

فياعدادهأنبيدفقط،تسمانياعلىالانوجودهفيقتصر

الانقرأض.فيالاخذتسمانياببربعكسمستمراطراد

وله،الحجممتوسطةالكيسيةالحيواناتمنالبندقوط

قويةومخالبمستدققصيروذيلمدببطويلخطم

الأمامية،للقدمالوسطىالثلاثالأصابعمنتنموحادة

حيواناتمعظمفيالجسمويغطىالحفر.فيوتستخدم

البطنيالجيبويفتح.قاتمبنيلونهخشنبشعرالبندقوط

ثمانيبهوتوجدالجسممؤخرةجهةالحيواناتلهذه

.حلمات

الأنفوقصيرةالأنفطويلةالبندقوطحيواناتتعي!ق

فيالقويةمخالبهاوتستعملوتسمانيا،أستراليافي

بها.تتغذىالتيوالجذوروالحشراتالدويداتاستخراج

الصحاريفىتعيشالتىالبندقوطمجموعةوتضم

منوهوالبلبيأوالاذنالأرنبىالبندقوطمنكلا

فهوالاقدامذوالبندقوطأمانسبيا.النادرةالحيونات

بأذنيهويتميزفعلا،انقرضوربماجدانادرحيوان

نجدأنالسهلمنوليس.القويةوأطرافهجداالكبيرتين

مجموعاتإحدىفطالومبتوحيواناتللكوالامكانا

فقطتأكلفالكوالا؟الرئيسيةالستالكيسيةالحيوأنات

حيوأناتأما،الأوكالبتوسونباتالكافورشجرأوراق

وتتغذىالجحورفينهاراتختبئحيواناتفهىالومبت

ليلا.بالحشائشأساسا

الكيمسيةالحيواناتأنالعلماءيعتقد.تاريخيةنبذة

ماإلىذلكبعدانقسمتكبيرةقارةفىأصلأنشأت

وقدوأستراليا،وأنتاركتيكاالجنوبيةبأمريكااليوميعرف

بسببالأمريكيةالكيسيةالحيواناتمعظمانقرضت

المشيمية.الثديياتوبينبينهاالتنافس

عنمعزولةكانتفقدالأستراليةالكيسيةالحيواناتأما

الحيواناتإلىتطورتولذلك،المشيميةالثديياتمعظم

الحيواناتمنكثيراأنإلا.اليومبأسترالياالموجودةالفريدة

بسببأساسا،الانقراضخطريتهددهاالأمشراليةالكيسية

و!طوالدبحو،والأرانبالثعالبمثلالمشيميةالثدييات

أستراليا.إلىالإنسانأدخلهامتوحشةكلاب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التسمانيالنمرالكسكسأستراليا

حيوان،الولبالكنغرنحيوا،لبادميلونا

لومبتالالكوااقوطلبندا

لكووكاالبوسوما

حيواد،النمباتالتاسمانىالعفريت
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التاريخماقبلحيوان

قبلعاشحيوانأيالتاريحماقبلحيوان

الكتابةباختراعالناسقيامقبلأيأكثر،أوسنةهلأ005

قبلماحيواناتبعضوشمابهت.التاريختسجيلوبدء

يشبهلاالاخربعضهاول!ش،اليومتعيشالتارلحيوانات

ماحيواناتوش!لت.اليومتعيشالتىالحيواناتمنأئا

،م42إلىطولهاوصلضخمةديناصوراتالتاريخقبل

غريبةوحيوانات،أم2جناحيهامدىباطائرةوزواحف

أجنحتهاعلىمخالبلهاالتيالمسننةالطيورمثلأخرى

الجذععديمةالفيلةوأسلافعظمىبدرعمغطاةوأسماكا

ماقبلحيواناتجميعتعشلمولكنالخنزير.بحجموالتي

نفسه.الوقتفىاولرفي

علىتقومالمقالةهذهفىالتاريخقبلماحيوانودراسة

محلبعفهحهايزالماالتىالحديثةالعلميةالنظرياتبعض

دراسةفيالبعضهذالاراءعرضاالمقالةهذهوتمثل.جدل

التاريخ.قبلماحيوان

الأحطفير.ترويهاالتاريخقبلماحيواناتقصة

وخطوطالحيواناتواثاروعظامأصدافهيوالأحافير

قبلماحياةمنمحفوظةأخرىآثاروأي،الأوراقشكل

علىالالمشدلالفيالأحافيرالعلماءوتساعد.التاريخ

عنمعلوماتتعطيكما،التاريخقبلماحيواناتمظهر

هذهبهاتعيث!كانتالتىوالكيفيةوالمكانالزمن

.ناتالحيوا

سبعمائةنحومعروفةحيوانيةأحافيرأقدمعمرويبلغ

يدرسونالذينالباحثينمعظمفإنهذا،ومع.سنةمليون

الحيواناتأبسطبأنيعتقدونالتاريخماقبلحيوانات

نأهؤلاءويظن.السنينبملايينذلكقبلعاشتقدالقديمة



الحيوانيةالحياةمنعاممليون7هـ0

أقدمتعودالحيوانيةالجاةتطور

007حواليإلىالحيواليةالأحافير

العصورمرورمعو.سحةمليولى

تعقيداأكترالحيواناتأصبحت

بعضوفي.حديدةأنواعوظصت

الأرضتاريحفيالأزماد

المجموعاتسعضأ!سحت

والتديياتالرواحصمتلالحيوانية

توعهاورادالحجمكبيرة

.السائدةهىوأصبحت

حيواناتإلىتدريجياتطورتقدالبسيطةالخلوقاتهذه

السنين.ملايينعبرتعقيداأكثر

التاريخماقبلحيواناتعالم

ثلاثأثناءأسالمماالتاريخماقبلحيواناتعاشت

)الدهور(بالأحقابتعرفالأرضتاريخ.فىرئيسةمراحل

مليون24و.057بينماالقديمةالحياةحقبوامتدت

بينما(الوسيط)الدهرأوالمتوسطةوالحياة،خلتسنة

حقبأما.خلتسنةمليون63إلىمليون042حوالى

سنةمليون63حوالىقبلبدأتفقدالحديثةالحياة

كبيرةتغيراتحدثتالأحقابهذهمنكلوأثناء.مضت

.الأرضعلىعاشمتالتيوالنباتاتالحيواناتأنواعفى

وقدأقصر.زمنيةعصورإلىالثلاثةالأحقابتقسم

كلأثناءالأرضقشرةفيمختلفةصخريةطبقاتتكونت

التغيراتعنبمعلوماتالعلماءالصخورهذهوتزود.فترة

والأحافيرالصخورومنومناخها.الأرضسطحمعالمفي

التىالحيواناتتحديدمنالباحثونتمكنفيها،الموجودة

عصر.كلفيتعيشكانت

تختلفكانتالأرضعلىالحيوانحياةبدأتوعندما

فلم.الباحثينبعضرأيفيوذلك،الانعليههيعما

العارية،الصخريةاليابسةعلىالنباتاتنمتقدتكن

وغطتبعد،تشكلتقدتكنلبموالوديانالجبالومعظم

ظهرتالبحار،هذهوفى.الارضمعظمالضحلةالبحار

والحيوانية.النباتيةالحياة

عاشتالذيالزمنأثناءالأرضعلىالظروفوتغيرت

اليابسةكتلببطءوزحفت.التاريخماقبلحيواناتفيه

وبعدها،ضخمةوأحدةقارةبعفوشكلتمعبعضها

وتحاتتتدريجياالجبالوارتفعت.أخرىمرةانفصلت

مناطقوغمرتالبحارارتفعتمختلفةأوقاتوفيبعدها.

بينبالتناوبالمناخوتغير.تراجعتثماليابمسةمنواسعة

جديدةنباتات.وتطورتوجافوممطروبارد،دافئ

للتغيراتالحيواناتواستجابت.المتغيرةالووفلمواجهة
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أيضا،ببطءبتغيرهاالأرضمعالموفىالنباتيةالحياةفى

معتناسباأكثرجديدةحيوانيةمجموعاتوظهرت

منقرضة،القديمةالمجموعاتوأصبحت.الجديدةالظروف

بيئاتها.فيالتغيراتبسببحيةالبقاءمنتتمكنلمحيث

حدثفيماالباحثينبعضيراهاوافتراضاتآراءهذهكل

.تطوراتمنالأرضفي

المبكرةالحيوانيةالحياةأنماط

وبعضالبكتيرياأنالمحتملمنأنهبعفالباحثينيرى

وجدتالتيالحيةالكائناتأولكانتالبدائيةالكائنات

هيالمعروفةالأحافيروأقدم.سنةبليون.53منأكثرقبل

سنة.بليون5.3لحواليتعودالتيالبكتيريا

النباتاتعلىالتاريخماقبلحيواناتاعتمدت

فالنباتات.اليومحيواناتفيالحالهىكماالخضراء

الطاقةامشعمالتستطعالتيالوحيدةهيالخضراء

وعلى.الضوئىالتركيبانظر:الغذاء.لإنتاجالشمسية

اكلةأخرىحيواناتأوالنباتاتتاكلأنالحيوانات

النباتاتأصبحتبعدمافقطالحياةوتطورت.للنبات

للغذاء.متوفرة

كما-الأولىالحيواناتكانت.الأولىالحيوانات

البحر،فيوعاشت،الخليةوحيدة-الدارسونيقول

يشبهذيلتسئباستعمالألمجهريةالحيواناتهذهوكانت

حيواناتتدريجياتطورتالأثناء،هذهوفي.الوط

الخلاياوأصبحت.المتشابهةالخلايامنالعديدمنمكونة

هذهوأصبحت،مختلفةبوظائفتقومبعدفيماالمنفصلة

والتجولوالتكاثرللغذاءتركيباتفيمنظمةالخلايا

البيثة.فيبالتغيراتوالإحساس

التاريخ،قبلماحيواناتتركيبتعقيدازديادومع

لها،لهياكلالضخمةالحيواناتواحتاجتحجمها،ازداد

عضلاته.ويدعمثابتا،شكلاالحيوانالهيكليعطيحيث

خارجيةشديدةوءاطاراتأصدافاالأولىالهياكلوكانت

خارجية.هياكلأومتينة

11

ثاثاثا

الثديياتعصرالزواحفعمرالمبكرةالحياةألثكال

لسةمليون63استمرسنةمليونأ77امشمرسنةمليون046عبرتطورت

!ع!!!!!ح!
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اللافقارياتمنالرئيسيةالأنواعمعظمظهرتوقد

ال!صمبريالعصرنهايةمع(ظهريةعظامبدون)حيوانات

جميعوكانتمضت(،سنةمليون005)حوالىتقريبا

مثلبعضهاوكانالبحر.فىتعيشلاتزالالحيوانات

الاخروبعضها،طريةأجسامذا،الهلاميوالسمكالديدان

وبعضالبحرنجومشملتوهذه.صلبةخارجيةهياكلله

تطوراالمبكرةاللافقارياتوأكثر.كالقواقعالرخويات

،الفصوصثلاثياتوالمسماةالمسطحةالمحارياتكانت

ثلاثياتردويمكنالبحر.قاعطولعلىزحفتالتي

بعد،فيماظهرتالتىالحيواناتبعضإلىهذهالفصوص

والعنإكب.والروبيانوالسرطانالحشرات:مثل

الحيواناتتسمى.الظهريةالعظامذاتالحيوانات

المجموعةآخرهذهوكانت.الفقارياتالظهريةالعظامذات

التدريجي.تطورهاالتارلثيقبلفيماالرئيسية

لهالأناللافقارياتعلىالمزايامنالعديدوللفقاريات

أقلالهيكلهذافمثلأجسامها.بداخلعظميةهياكل

الحركةمنالحيوانويمكن،الخارجيالهيكلمنوزنا

أكثر.بحرية

العصرنهايةمعالبسيطةالفقارياتمنالقليلظهر

وتغذت.اسنانأوفكوكبدونأسماكاوكانتالكمبري،

منصغيرةقطعبامتصاصفكوكلهاليسالتىالأسماك

ونبتتفكوكأ!ابرزتوقدالبحر.قاعفىميتةحيوانات

الزودةالأسماكوا.سنةمليون024نحوقبلأسنانلها

بها،والتغذيأكبرحيواناتاصطاديمكنهاكانبالفكوك

الفكوك.عديمةمنأكثربحريةالتجولمنتمكنتكما

العصرخلالالأسماكأنواعمنالعديدظهروهكذا

وبدأت.الأسماكعصرغالباعليهيطلقحيثالديفوني

أسماكولجميع.صشةملايين014حواليقبلالفترةهذه

العظميةالصفائحمنثقيلةدروعالديفونيالعصر

الأسماكمعظمانقرضتالنهايةوفي.والحراشف

القروشمنمنحدرةسلالاتبقيتولكنالديفونية؟

مجموعةوهناك.الزعنفيةالشعاعيةوالأسماكالأوائل

دائرية.لحميةزعانفذاتالديفونيةالأسماكمنواحدة

أسلافكانتالزعنفيةالمفصصةالأسماكهذهأنويعتقد

اليابسة.علىعاشتالتيالأولىالفقاريات

تقدمااليابسةإلىالانتقاليعد.اليابسةإلىالانتقال

ظهرتحيث،التاريخماقبلحيواناتتطهورفيكبيرا

وهكذاسنة،مليون43.نحوقبلالأرضعلىالنباتات

وشملتبعد.فيماأتتالتىللحيوأناتالغذاءوفرت

بالنسبةأما.والعناكبالحشراتالأولىاليابسةحيوانات

منلمزيداحتاجتاليابسةعلىالحياةفإن،للفقاريات

الخياشميم.منبدلابالرثمينتتنفسأنعليهاوكان،التكيف

علىوالحياة.الجاذبيةشدعكسجسمهاتدعمأنوعليها

منهأكثرالهواءفيالأكسجينفترحجزمزاياها:لهاايابسةا

تفترسأعداءمناليابسةخلوإلىبالإضافةالماء،فى

الأولى.حيواناتها

لتجريبمهيأةالمفصصةالزعنفيةالسمكةوكانت

ضحلةبركفيتعيشكانتحيث،اليابسةعلىالحياة

كماالهواء.لتنفسحلوقهافيالرئةتشبهجيوباوطورت

فوقأو،البركقيعانعلىالزحفمنزعانفهامكنتها

زعانفأنالعلماءبعضويعتقد.قصيرةلمسافاتاليابسة

اليابسة.حيواناتأرجللتكونتطورتقدالحيواناتهذه

علىعاشتالتيالفقارياتأولىالبرمائياتو!صانت

والعلاجيم،اليومضفادعأسلافوهى،ا!يابسةا

الديفوني.العصرنهايةقرابةظوتحيث،والسمندرات

التىتلكتشبهوذيولرؤوسالأولىللبرمائياتوكانت

منبدلأقصيرةأرجلأيضالهاكانولكن،للأسماك

وكان.الجفافمنجسمهاليقىسميكوجلد،الزعالف

إلىتعودوكانت.طويلةلفتراتالماءخارجالبقاءيمكنها

تماما.اليومبرمائياتتفعلكمابيضهالتضعالماء

أثناءوحجمهاالتاريخقبلماحيواناتتنوعازدادوقد

فنمت،القديمةالحياةحقبمنالاخيرةسنةمليونالمائة

الأنواعوشملت.م6.4إلىلتصلأنبرمائياتلعضر

بلغاللذينالجناحينذااليعسوبالحشراتمناحديدةأ

إلا.سم01طولهبلغالذيأ!همرصورواسم07طولهما

الزواحف.بظهوركانالرئيسيالتقدمأن

الزواحفعصر

السحالي،تشبهمخلوقاتالأولىالزواحفكانت

العصرنهايةقربسنةمليون033حوالىقبلوتطورت

البرمائياتمنتدريجياالزواحفوتطورت.المسيسيبي

قدرتهاوهي،مهمةميزةللزواحفكانولكنوأشباهها.

غلافلبيضهاكانكما.اليابسةعلىبيضهاوضععلى

للبيفأغشيةكانتوكذلك،الجفافمنحفظهاصلب

قللتوهكذا.البيضهذاداخلالنمومنصغارهامكنت

البرمائياتمعبالمقارنةالماءعلىاعتمادهامنالزواحف

اليابسة.علىأكثربنشاطالعيعقبإمكانهاوأصبح

العهدخلالوالجفافالدفءنحوالأرضمناخواتحه

العديدجفحيثسنة،مليون092حوالىقبلالبرمي

مناطقعلىالصحاريوانتشرت،الداخ!يةالبحارمن

وتطور،الجديدةللعواملالزواحفوتكيفت.شاسعة

الكبيرةالبرمائياتولكن.الجديدةالأنواعمنالعديد

الحيواناتهيالزواحفوأصبحتببطء،انقرضت

042حواليقبلالمتوسطةالحياةحقبحلولمعالسائدة
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حواليوالجووالبحراليابسةعلىوسيطرت.سنةمليون

عموماالمعروفةالفترةوهىالحقبهذامنسنةمليون177

الزواحف.عصرباسم

حقبزواحفمنالديناصوراتكانتالديناعمورات

أنواعمنالعديدهناكفكان،المتميزةالمتوسطةالحياة

بعضوكانتحجمها.فىكثيراالختلفةالديناصورأت

اليابسةعلىعاشتالتىالحيواناتأكبرالديناصورات

العلماءوظن.الدجاجةبحجممنهاالصغيروكانإطلاقا.

وصعبةبلإئةحيواناتكانتالديناصوراتأنيوما

كانالأقلعلىبعضهاأنالانيعتقدونولكنهم،الحركة

معقولة.بسرعةالجريبإمكانه

الذيالبراكيوسورسهوالمعروفةالديناصوراتأكبر

أسوأوكانت.فقطالنباتاتتأكلوكانت.م25طولهبلغ

اكلةالديناصوراتهيالنباتاتآكلةالديناصوراتأعداء

حقبحيوانات

القديمةالحياة

مليون42،إلىسنةمليون57،محنةحواليمنامتدالذيالحقبهذاخلالالحيواناتأنواعمنكتيرةأشكالظهرت

فيتعيشالحيواناتجميعكانتالاولىالثلاثةالعصورخلالوفيعصور.ممبعةإلىالحقبهذاوينقسم.مضتسمة

.الأرضعلىوالزواحفالبرمائيةوالحيواناتالحشراتظهرتوبعدهاالبحر،

ثسم13برطودها"وكتيولممسىأالزعنفمهالسمكه

ميجانيورا)
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الدراجوفيأبالة

!سم،جمها

الحياة

الحيوانية

الفصوصثلاثيات

فىمششرةكانت

وظهرتالبحر.

لاالتيالأسماك

وكانتلها.فك

منخاليةالأرض

شىء.كل

ياتخولرا

لياتجالمروا

كثيرةكانت

البحارفى

وأصبحت

الطحالب

فيمنتشرة

مكالى.كل

لأسماكا

لهاأصبح

وظهرتفك.

علىالنباتات

.الأرض

كثرت

سماكلأا

وظهرت

لحشراتا

حياءلأوا

ئية.لبرماا

والبرمائياتوالأسماكالقشريات

الزواحفوظصت.كثيرةكانت

المليئةالضخمةالغاباتونمت

هناكوكانت.بالمستنقعات

تعيشعملاقةضخمةحشرات

.الغاباتفي

نباتاتظصت

البذور

وانقرضت

ثلا"ليات

الفصوص

.الفترةبنهاية

البرممطالعصرنيالبنسلفاالعصرالمسيسيبيالعصريفونيالدالعصرالسيلوريالعصروفيسيلأردالعصراالكمبريلعصرالعصورا

بدأ

استمر

سنةمليون

سنةمليون

سنةمليون

سخةمليون

435مند

سنةمليون

سنةمليون

041سذ

سنةمليون

سنةمليون

36منذ"

سنةمليون

سنةمليون

033منذ

مشةمليون

سنةمليود

سنةمليون

سةمليون
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قدالديناصوراتوكانت.ركستيرانوسورسمثلاللحوم

سببالباحثونيعرفولا.سنةمليون63منذانقرضت

،بالأرضارتطمقدنجماأنيعتقدبعضهمأنإلا،ذلك

عنالشمسنورالنجمهذاغبارحجبأنذلكعنونتج

بهاتتغذىالتىالنباتاتموتإلىأدىمما،الأرض

،الديناصوراتعنالمعلوماتمنولمزيد.الديناصورات

الديناصور.:نظرا

فيهسيطرتالذيالوقتفي.أخرىزواحف

قدأصعملاقةاالزواحف!فإن،اليابعسةعلىالديناصورات

فقدالديناصوراتمثلومثلهاوالجو.البحرعلىسيطرت

بعضواصكن.المتوسطةالحياةحقبنهايةمعانقرضت

والحياتالتماسئوالسحالىمثلالصغيرةالزواحف

.الحاضرةأزمانناحتىاستمرتوالسلاحف

الحياةحقببحارفيالبحريةالزواحفمنالعديدعاش!

البلصوراتوتشبه،الدلفينيشبهفالأكنيوسورس.المتوسطة

فقدالموساسورسأما.الضخمةالحيتان)البليسيوسورس(

طولأ.م9إلىلتصلنمتضخمةسحالىكانت

المجنحةالزواحفالمسماةالطائرةالزواحفوكانت

التغلبفىالفقاريةالحيواناتمنالأولىهي)بتيروسورس(

العصفورمنبأكبرليسبعضهاوكانالهواء.على

مجنحةعملاقةمخلوقاتالاخربعضهاوكان.ا!دوريا

علىريمثبىهناكيكنولمأمتار.ثمانيةإلىارتفاعهايص!!

الاغشيةعلىالشعربعضلهاكانربمالكنالبتيروسورس

أجنحتها.شكلتالتيالجلدية

التكاثرفياللافقارياتاستمرت.اللافقاريمات

المتوسطة،الحياةحقبأزمنةأثناءالتدريجىوالتطور

حقبحيوانات

المتوسطةالحياة

بعصرأيضاالحقبهذاعرفوقدوالسماء.والبحرالأرضعلىتسيطرالمتوسطةالحياةخق!فىالرواحم!كانت

منكثيرماتوقدعصور.ثلاثةإلىالحقبهداوينقسم.سنةمليون63إلىيسةمليون042مذوامتد،الزواحف!

الحقب.دلكلهاية!يالديناصوراتدلكليبماالزواحع!

)آريهوتجرك!(الأوللطائرارامفورينك!

)سحديةاصوتايلوهـطردص-!*مدىطيار(راحص

الحياة

الحيوانية

وتماسيحسلاحم!أول

لحريةورواحرو،وديحاصورات

طهرت،والتديياتطائرةوزواحف

إلىتمقسمالعظهمىالقارةوأخذت

دعص.صدعضهاممفصلةقارات

الديناصوراتوبلغتالطور،ظهرت

.الحشراتوكترتلها،حجمأكبر

البحارفىالرحوياتأيضاوكترت

الصعيرةالثديياتبعضهاكوكانت

.الأرضعلىتعيش

والدروعالقرودذاتالديناصورات

النباتاتوظهرت،شائعةأصبحت

الفترةهذهنهايةوفي.المزهرة

والزواحفالديناصوراتانقرضست

الضخمة.البحريةوالزواحفالطهائرة

شيريلطااسىلجورااكط(لثلاا)سىلزياالعصورا

تبدأ

استمرت

سةمليون024منذ

سنةمليود35

سنةمليود5،2ممذ

سمةمليون67

سنةمليون138منذ

سنةمليون75
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البحار؟فيالرخوياتأنواعمنالعديدوازدهر

الصدفة،حلزونيةالأمونايت:الرخوياتهذهوشملت

والحبار.الملزميةوالمحارياتالحلزونياتوأسلاف

الكركند،مثل،القشرياتبعضكذلكوازدهرت

المتوسطة.الحياةحقببحارفىوالروبيانوالسرطان

هذهنهايةمعالحاضرالعصرحشراتمعظموظهرت

الحقبة.

الزواحف.عصرفيوفيرةالأسماككانت.الأسماك

الترياسىالعصرخلالالحديثةالعظميةالأسماكوظهرت

ولهذه.سنةمليون042حواليقبلبدأالذي)الثلاثي(

منهياكلالأولىوللأسماك.عظميةهياكلالأسماك

وعظم.غضاريفأوغضاريف

نهايةبمالضخمةالبرمائياتانقرضت.البرمطئيات

سنة.ملالون502حواليقبل()الثلاثيالترياسىالعصر

للضفادعأسلافاوأصبحتبقيتالأصغرالبرمائياتولكن

والسمندر.والعلاجيم

أثناءالديناصوراتمنتدريجئاالطيورتطورتالطيور.

الأولالطائروأقدمها.المتوسطةالحياةحقب

أثناءسنةمليون041قبلعاشحيثركيوبتركس(،)1

،الغراببحجمالطائرهذاوكان.الجوارسىالعصرنهاية

،أسنانلهفكان.النواحىمنالعديدفيالزاوحفوشابه

.جناحكلفىومخالبالزواحفذيليشبهوذيل

بسببالأحافيرمنالقليلالتاريخقبلماطيوروخلفت

تحطمها.وسهولةهياكلهاهشالثمة

تدريجئاوتطورتالطيور،الثدلمحاتتشبه.الثدييات

منمجموعةمنوظهرت.المتوسطةالحياةحقبأثناء

وعظافاوأسنائاجماجمتدريجئاطورتالتيالزواحف

الأولىالثدساتوكانت.للثديياتالتيتلكتشبه

وأجسامها،الجرذانمنحجمهافيقريبةصغيرةحيوانات

مدببة.مقدماتولهابالفراء،مكسوة

تضعالمتوسطةالحياةحقبثديياتبعضكانت

هىالبياضةالثديياتمنفقطنوعانالانويوجد.البيض

أستراليافييعيشاناللذانالنملوقنفذالبلاتيبوسحيوان

هيالمتوسطةالحياةثديياتأهموكانت.الجديدةوغينيا

تلدالمشيميةوالثد!اتا!لشيمية.والكيسيةالحيوانات

تشملالتيالكيسيةالحيواناتتلدبينماأحياء،صغارا

فيالصغارويستمرالنمو.ناقصةصغاراوالبوسومالكنغر

أماتقريبا.الكيعسياتمعظمفيالأمكيسفيالتطور

تنموحيثالنمو،كاملةصغارافتلد،المشيميةالحيوانات

يسمىعضومنبالغذاءوتتزودأمهاجسمداخلالصغار

تاريخمنالتاليةالحقبةفيالمشيمياتسادتوقد.المشيمة

.الأرض

الثديياتعصر

انقراضضبعدالأرعلىالثديياتسيطرةبدأت

حقبنهايةمعالأخرىالعملاقةوالزواحفالديناصورات

تليالتيالحديخةالحياةحقبوتعرف.المتوسطةالحياة

36قبلبدأوقد.الثديياتبعصرالمتوسطةالحياةحقب

.الانحتىومستمرسنةمليون

ممتازةالأرضعلىالسريعالتطورظروفكانت

الحياةحقبخلالالثدساتأنواعمنللعديدبالنسبة

للثديياتالبيئاتمنجديدةأنواعوجدتفقد.الحدسة

المنخفضة.الأراضىمستنقعاتوجفاف،الجبالارتفاعمع

تمكنتفقدبالشعر،ومغطاةالحار،الدمذواتمنولكونها

فيعاشتأخرىحيواناتمنأكثربسهولةالتكيفمن

البارد.الجاف،الأولالحديثةالحياةحقبمناخ

الأولىالمشيميةالثديياتكانت.المشيمياتتطور

ومن.رئيسةبصورةبالحشراتتغذتصغيرةحيوانات

وأخرى،للنباتآكلةمشيمياتتدريجياتطورت،هذه

.للحوماكلة

أوائلفيالحديثةالمشيمياتأسلافمنالعديدظهر

فعلىنسبيا.الحجمصغيرةوبقيت،الحديثةالحياةحقب

الإيوهيبوسالأولالحصانحجمكان،المثالسبيل

وكان.الثعلببحجمتقريباالبروتلبسالأولوالجمل

والدبوالقطالكلبمثلحيواناتسلفوهوالمياسز،

وهوالمويريثيريم،وكانعرس.ابنبحجمتقريبا،والذئب

.خرطومولاجذعلهيكنولمالخنزير،بحجمالفيلسلف!

منالأولىالفترهخلالعاشتالتيالأخرىالثديياتومن

القرد،عائلةمنالأولىالأفراد،الحديثةالحياةحقب

والفئرانالسناجبأسلافوهي،الأولىوالقوأرض

.والقنادس

منالعديدكان،الحديثةالحياةحقبأواسطوبحلول

في،غنيةسطحيةتربةمرسبةتحاتتقدالجبليةالمرتفعات

ونمتوقواعدها.المرتفعاتهذهسفوحعليالواقعةالسهول

وفى.الخصبةالسهولهذهفىالاعشابمنجديدةأنواع

مثلالحوافر،ذواتالثديياتأسلافأصبحتالبيئةهذه

بأحجامونمتالعددكثيرةوالجمالوالخنازيروالأيائلالخيول

لتصبحتدريجياالخيولتطورت،المثاللممبيلفعلىأكبر.

هذهالحوافرذواتأعدادوزادتالمعز،بحجمحيوانات

النمرالمفترساتوشملت.اللحومأكلةتفترسهاوأصبحت

منسنينباستعمالفرائسهقتلالذيالمعقوفةالأسنانذا

وفي.سم02إلىطولهاوصلالتيالخارزتشبهالتيالأسنان

القردةلتصبحتدريجياالقرودبعضتطورتوإفريقيا،آلمسيا

أكثروأصبحتوأنواعهاالقوارضأعدادوازدادت.الأولى

أهمية.الصغيرةالثدسات



التاريخماقبلحيوان766

بارداالمناخأصبحالحدشة،الحياةحقبنهايةوفى

الفترةفيمايؤرخعادةالذيالجليديللعصرذلكوأدى

المثالجوتقدمت.خلتسنةآلافوعشرةمليونينبين

فوقمراتعدةتراجعتث!االجليديالعصرخلال

القرنووحيدةالمواميثوجالت.الواسعةالأرضمساحات

ساعدتها،حيثالمتجمدةاليابسةفيالضخمةالصوفية

.الباردةالظروفمعالتكيفعلىالسميكةأغطيتها

بدايةمعالتاريخماقبلحيواناتمنالعديدوانقرض

آلافعشرةحوأليقبلذلكوكانالمثالج،خرتراحبن

والمواميثالأرضيالكسلانالحيواناتهذهوشملت.سنة

حقبحيوانات

الحديثالعمر

ويرى.الثديياتلعصرعر!تالتى،الحديتهالحياةخقصحلاااصةاحااالحيراناتت!طاضديياتاأرأجهاحت!سابعضيرى

هذهوتمقسمهذا.يومناحتىمستمرةاسترا:ما،يسةمليود63حوالىقمالدأتالحقبهدهأ-أجاحت!!اهؤا،ءلعض

الحقب.هذهم!الاحيرةيسةالمليولىحلاا!طوقدالإلساداأدسصه!!يرى.عهودويسعة7تعصرإلىالحقص

مولملماا

يياتثد

رتماءا

داعد

الحياة

الحيوانية

يكاتالتلىأ!اع

انتشرتالتي

بسرعة.

أولطهرت

وجادجمال

وعيرهاس

التدييات.

التمتسار

الأراضى

العشبية

القرودوطهور

ئية.االبد

يياتلتدا

أنواعهاللغت

الأقصى.الحد

ظهور

التىالحيوانات

الإنسانتشبه

منوغيره

الثدييات

الحدشة.

لحنصاتصر

لمشريا

يت.لحدا

عصرلداية

الجليد.

الجس

لبشريا

يصطاد

لكثيراويركط

الحيواناتمن

الأليفة.

عيلرباالعصراالثلاثىالعصرلعصورا

سينيلولهوالبليستوسي!يااسليوسينىالميوسيمياوليجومسيعيلأاالإيو!مييلبليوسيرالعهودا

63مندتبدأ

لسةمليودصةمليولى

38مد

لسةمليود

24ممد

سنةمليولىسنة!ليون

000،01سذمليونىمسذ

استمرت

يسةمليون

17

سنةمليود

14

سنةمليور

91

سنةمليونسةمليون

"00،01مليوفط

لسة
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التاريخ.ماقبلحيواناتمعرفةمنالساحثينتمك!الأحالمحيردراسة

الغبارلازالة(أعلاه)الصورةالباحثيقوم،الأرضمنالعظامإزالةفقبل

الباحثيستعمل(أدناه)الصورهالختبروفى.بالمرتيبوترقيمهاعنها

.الثديياتإحدىجمجمةلتنظجفأداة

الصوفية.القرنووحيدةالمعقوفةالأسنانذاتوالنمور

قدالحيواناتهذهكانتإذافيماالباحثونويختلف

الإنسانبفعلأو،المتغيرةوالنباتاتالبيئةبفعلانقرضت

مضت،سنةمليون025حواليقبل.الثديياتتوزيع

القارةوكونتببطء،زحفتقدالقاراتكلكانت

بدأتمضتسنةمليون002وحوالي.الوحيدةالعملاقة

منفصلة،قاراتإلىتتفككهذهالهائلةاليابسةكتلة

الثديياتوظهرت،الحاليةأماكنهاإلىببطءتحركت

جزءوانتشر.اليابسةكتلةمنالشماليةالأجزاءفيالمشيمية

نفسهاالفترةفيالجنوبيةوأمريكاأسترالياإلىمنهاقليل

العملاقة.القارةعنالقاراتهذهفيهاانفصلتالتي

الثديياتمنأنواعتدريجياتطورتفقدلهذاونتيجة

التنافستجنبتحيث،الجنوبيةوأمريكاأستراليافيالكيسية

وأماكنالغذاء،مجالفيالمتقدمةالمشيمياتمع

معالتنافسفإنالأخرىالقاراتفىأما.الاعشاش

سريعا.الكيسيةالثدلماتقتلإلىأدىالمشيميات

لتشبهالكي!سيةالثديياتمنالعديدأشكالوتطورت

كيسياتاشتملتفقد،المثالسبيلفعلى.المشيميات

،بالقوارضالشبيه(جرابي)حيوانالبوسومعلىأستراليا

الذئب.شبيهالتسمانيوالعفريتالخنزير،شبيهوالوطواط

المقابلةهيفكانتالحركةالسريعةالكنغرحيواناتأما

شماليسهولفيجالتالتيالحوافرذواتللمشيميات

تشبهالتيالكيسياتمنواحدنوعهناكوكانأمريكا.

الجنوبية.أمريكافيالمعقوفةالأسنانذاالنمر

الجنوبيةأمريكافىالتاريخقبلمامشيمياتاختلفت

هذهشملتفقدآخر.مكانأيفىالمشيمياتعن

حجمحجمهايبلغالتيالأرضيالكسلانحيوانات

المغطاة)الأرماديلو(المدرعةالحيواناتوكذلك،الفيلة

المتأخرةالمراحلوفي.المدرعةالألبسةتشبهعظميةبصفائح

متصلةالشماليةأمريكاأصبحتالحديثةالحياةحقبمن

تنقلتفقدوهكذا.أرضىجسربوساطةالجنوبيةمع

الأمريكيالجسرهذاعبرالجنوبيةأمريكامشيميات

منأيضاالبوسوموانتقل.الشماليةأمريكاإلىالأوسط

أمريكافيالوحيدالكيسيالثدييوأصبحالجنوبيةأمريكا

الجنوبيةأمريكافيالكيسياتمعظماختفتوقد.الشمالية

الشماليةأمريكامناللحوماكلةالكيسياتتمكنتأنبعد

الأرضى.الجسرعبرالهجرةمن

التاريخقبلماحيواناتدراسة

ماحيواناتالأحافيرعلماءالمسمونالعلماءيدرس

حيواناتعلمويسمىالأحافير.فحصبوساطةالتاريخقبل

سجلاالأحافيروتعطي.الإحاثةعلمالتاريخماقبل

تساعدأنهاكما.الأرضعلىالماضيةوالحيواناتللنباتات

حيواناتفيهاعاشتالتيالبيئاتبناءإعادةفيالعلماء

التاريخ.ماقبل

ماقبلحيوانحفظمايتمنادراالأحافير.ادلةتفسير

أحافيرماتتكونوكالبا.أحفورةشكلعلىبالكاملالتاريخ

أكثرببطءتتلفأصدافأووأسنانعظاممنالحيوانات

ولكن.الأخرىالطريةوالأجزاءالعضلاتأوالجلدمن

التاريخقبلماحيواناتعنالكثيرالعلماءيعرفأنيمكن

الأحافير.هذهمنواحدجزءدراسةمن

حيواناتعناستنتاجاتهمإلىالأحافيرعلماءيصل

شبيهةحيةحيواناتمعأحافيرمقارنةمنالتاريخماقبل
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3الأحفورهدهالحطد()ممقارياتدامفورينكنسحلمىطائر.زاحف

أصم!ب-:ا،اصوس!عصمىحيوادذي!الأحفورةوتين.جيريحجرفي

أحمحتهش!طتالتيالحلدوأغشيةالمسبن،

الحيوانوشكلحجماتقديريمكنهم،المثالسبيلفعلىبها.

مشابهةحيةحيواناتعظاممععظامهبمقارنةالأحفوري

كيفيةإلىتشيرأنالمقارناتلهذهويمكن.منهقريبةأو

الحديثةالحيواناتدراسةومن.آنذاكالحيوانهذامعيشة

التاريخماقبلحيوانأنمعرفةمنالأحافيرعلماءتمكن

كما.طويلةأرجلعظاملهكانتإذابسرعةيركضكان

علىحصلربما،وقصيرةقويةأرجلعظاملهحيواناأن

ذأكأنإلىالحادةالأسناناوتشير.الأرضبحفرطعامه

إلىالحادةغيرالأسنادتشيركما،اللحومأكلةمنالحيوان

.النباتاتأكلةمنالحيوانذلكأن

علىالحيةالأحافيرالمسماةالحيواناتتدلأنويمكن

الحيةوالأحافيروسلوكها.التاريخماقبلحيواناتتركيب

ماقبلزمنفىعاشتلخلوقاتحيةأجناساإلاليعست

السيلاكانثسم!سةالحيةالأحافيرعلىومثال.التاريخ

فىتعيشالتىالمفصصةالزعنفيةالأسماكمننوعو!

هذهتغيرتماوقليلاإفريقيا.سواحلشرقيجنوب

التاريخ.ماقبلعصرمنذالأسماك

سلالاتوراءهاالتاريخماقبلحيواناتبعضوخلفت

،للديناصوراتالحيةالأحافيرأقربهىفالطيور.بعيدة

يأمنعظامهاتركيبفيبالديناصوراتشبهاوأقرب

حي.آخرحيوان

تقدمقد.لارتقاء(والنشوء)الانقراضوالتطورا

التطور.نظريةلدعمإثباتاالتاريخماقبلحيواناتدراسة

تدريجئاتطورتالحيةالاشياءكلأنالنظريةهذهوتفترض

تتغيرالكائناتأنالنظريةوتضيفمنها.أبسطكائناتمن

صفاتتطورأنيعنيوهذابيئاتها.فيلتغيراتاستجابة

ال!وفمعالتكيففىفرصهالزيادةتؤديمتخصمصة

عليهاوافقالتيالتطورنظريةملخصهووهذا.الجديدة

.كثيرونورفضهاقليلون

انقرضتالجديدةالتاريخماقبلحيواناتبروزومع

عصور.عدةخلالالجماعىالانقراضوحدتبمأخرى

الترياسى.العصرنهايةمعالضخمةانبرمائياتاختفتفقد

حقبمئهايةالعملاقةوالزواحفأرريناصورأتاواختفت

مثلالجليديالعصرثديياتمنوالعديد،المتوسطةالحياة

سنة.01!...حواليقبلاختفتالماموث

ماقبلحيواناتانقراضسببعنأشعساؤلاأدى

غيرحدثاأنالباحثينبعضويعتقدكثير.لنقاش!التاريخ

هو،بالأرضالصغيرةالكواكبأحدارتطاممثل،عادي

نأإلىآخرونيشيرولكن.الجماعيالانقراضفىأسمببا

فقطالحيواناتبعضانقراضسببتشرحلايةأسف!إاهذه

ربمامختلفاسبباإنهؤلاءويقول.:احدةمعيمةمرحلةفى

فعلى.الحيواناتهذهمنمجموعةكلانقراضوراءكان

وربما؟معينةلمجموعةبارداالمناخأصبحربما،المثالسبيل

الغذاءعلىبنجاحالتنافسمنأخرىمجموعةتتمكنلم

أدزو!لمى.المرضبسببماتتربماأو،أخرىصاناتء

معالتكيفمنتتمكنلمالتىالحيواناتفإن،حال

الأنواعومعظم.انقرضتقدالجديدةالبيئيةالظروف

.الانانقرضتقدالأرضعلىعاشتالتىالحيوانية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

التاريخقبلماحيوانات

الماموثسمك،أحسيلاكاستاأعصوص!ااستلاتىأ

حيواد،ونالمستوإالأولائرأ!اااارررهصياتا

المعقوفةالأيساننمرالأرضكسلانالديساصور

المجمحةالرواحص

صلةذاتأخرىمقالات

علم،ثةلإحا

لأحفورة

ضرأة

سماكلأ

ياتمالبر

يياتلتد

الحصان

الممقرضالحيوان

الزواحرو

التاريحقبلمالتسعو!

الطائر

البليستو!مينىالعصر

الموضوععناصر

الجليديالعصر

ال!طب

البات

لارتقاءواالشموء

التاريخماقبلحيواناتعالم-ا

المبكرةالجوانيةالحياةأنماط-2

الأولىالحيوانات-أ

الظهريةاعظاماذاتالحيوانات-!

الياسمةإلىالالتقال-ج

الزواحفعصر-3

ئياتالبرماهـ-صوراتيناالد-أ

الطيور-وأحرىرواحص-!

التديياتراللافقارياتج

لأسماكا



976المفصلىالحيوان

لثديياتاعصر-4

المشيمياتتطور-أ

الثديياتتوريع-!

التاريخماقبلحيواناتدراسة-5

الأحافيرأدلةتفسير-أ

لانقراضواالتطور-!

أسئلة

للفقارياتأسلافاأصبحتالتيالتاريخماقبلحيواناتما-أ

اليابسة؟علىعاشتالتىالأولى

الجنوبية؟وأمريكاأمشرأليافيالكيسياتمنالعديدتطورلمادا-2

الأحافير؟سالقليلالتاريخماقبلطيورتركتلماذا-3

فيالديناصوراتمععاشتالتيالعملاقةالزواحفبعضاذكر-4

الميسوزوي.حقب

وأينومتىالتاريخماقبلحيواناتهيئةالعلماءيعرفكيف-5

عاشت؟وكيف

حقبةفىبسرعةالتطورفيالثدلياتساعدتالتيالظروفما-6

السيموزوي؟.

؟الأسماكبزمنالديفونيالعمهريسمىلماذا-7

تدريحئا؟الطيورتطورتالتاريخماقبلحيواناتأيمن-8

الحية؟الأحافيرما-أ

الأولين؟والجملالحصانححمساركيف-01

القسمإلىينتميحيوانأيالمفصلبىاووان

المسماةالحيوانيةالمملكةمن،الشعبةأوالرئيسى

لهاالتيهيالسيقانأننجدالحيوانهذاوفى.المفصليات

مجموعاتأهمبينومن.الأقداممنبدلأمفاصل

-أ:الاتينجد،المفصلياتأوالمفصليةالحيوانات

والفراشاتوالنحلوالخنافسالصراصيرمثل،الحشرات

حيواناتتشمل،القشريات2-.كثيرةأخرىوأنواع

-3.والبرنقيلوالروبيانوالكركندالسرطانمثلمعروفة

والعقاربوالعناكبوالقرادالقملفيهابما،الخشاشيات

وأربعين(أربعأمأو)الحريشأيضاوتسمى،المئينية-4

شعبةوتشتمل(.الألفية)الدودةالأقدامذوات5-

مجموعأرباعثلاثةمنأكثرعلىالمفصليةالحيوانات

فيصفأكبرالحشراتوتمثل،الأخرىالختلفةالحيوانات

.المفصليات

ويوجد،مقاطعمنالمفصليةالحيواناتأجسامتتكون

البدائيةالمفصليةالحيواناتبعضمقاطعمنمقطعكلفى

فىالسيقانهذهمعظموتستخدم.السيقانمنزوج

الحيواناتبعضوفى.المشيأوالسباحةمثلأغراض

شكلاتأخذبحيثتطورتقدالسيقانأننجدالمفصلية

أعضاءيستغلفبعضها.خاصةاستعمالاتأومحددا،

هجوميةأسلحةوبعضهاكفكين،يستعملوبعضهامص،

حاسة.أعضاءوبعضها،دفاعيةأو

التيالزوجيةالسيقانمعظمإلىعموماالحشراتتفتقر

ثلاثةلهاإنإذبمالاخرىالمفصليةالحيواناتأنواعفيتوجد

منبمقطعمنهازوجكليلتصقفقطالسيقانمنأزواج

خثالثيحيوان

)العحكموت(

الألفية

(لأقدام

حثرة

)خسفساء(

افية

وأرلعير(أرلعأمأو)الحريق

قثريحيوان

()السرطان

!ءمم!-!ص

.صكاصصصبمبرلم!بهم%!1،7أ

مجموعاتبعضعلىأمشلةأعلاهوالصور.مفاص!!ذاتأرجلالهابأنجميعهاوتتميزالحيوانيةالمملكةمنرئيسيافرعاتشكلاللفصليات

أهمية.الأكثرالمفصليات
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وأزوجللحشراتيكونوقدزورها.أوالحشرةصدر

الأجنحة.منزوجان

مادةمنخارجيةهياكلأودروعالمفصليةوللحيوانات

بعضوهناك.الكيتينتسمى،القرونكمادةصلبة

)صدفات(دروعلهاوالعثةالذبابمثلالمفصليةالحيوانات

ذاكفىبما،أخرىمفصليةحيواناتوهناك.ضعيفة

ويكاد.قويةسميكةدروعلهاوالكركند،السرطانات

وجهاز،القلوبمنمانوعالمفصليةالحيواناتلكليكون

جيدعصبياجهازاعادةمنهالكلأنكما،دمويةدورة

بسيطةعيونالمفصليةولبعفالحيوانات.والترتيبالنظام

التركيب،معقدةعيونالاخرولبعضهاالتعقيد،منخالية

أضوعيناكلا-الحشراتمنالكثيرذلكفىبما-ولبعضها

.العيونهذهمن

،الحشرة،القشرياتبمالمئينيةبمالخشاشةأيضا:ان!

الألفية.الدودة

أنرادكلماتالذيالحيوانهوالمئثرصالحيوان

ابةظهرتأنمنذتحدثظلتعمليةفالانقراض.نوعه

انقراضإلىيؤديالذياسمببيعرفولا،الأرضعلى

نأالباحثينمنكثيرويعتقدالتحديد.وجهعلىالحيوانات

فقدعنهينتججديدنوعينشألكىالطبيعةفيتوازناهناك

يميلالنوعأنالباحثونوجدوقدموجود.نوعانقراضأو

تعيم!فمثلا،.يختفىثم،الزمنمنمعينةمدةيعيمقلأن

منأنواوهناك.سنةمليوننحووالثديياتالطيورأنواع

سنة.مليون21أو01تعي!ققدوالقواقعالملزميالمحار

ماأإأحافيرهاتتبعيمك!اليومالحيةالحيوانأنوأعومعظم

السنين.ملايينقبل

منأنواععدةالباحثونيميز.الانقراضأنواع

ولامنقرضةببساطةتصبحالحيوانأنوأعفبعض:الانقراض

ال!ولىالحيواناتمنمجموعةأننجدمثلا؟سلالةأيتترك

ثلاثييةالمسماةالمسطحةالمحارياتكانتالشائعة

مليون042حواليمنذكليةانقرضتولكنها.الفصوص

فىالانقراضإلىتدريجياتتحولأخرىأنواعاونجد.سنة

قدالتىسلالتهامنأنواعاتتركلكنها،كثيرةأجيال

المدعوالقديمالحصانمثلا،.الأولالنوععنقليلاتختلف

بعضيرىكما-قامتهكانتهاراكوثيرويومأوإيوهيوس

عندالارتفاعفيسم3.إلى25علىتزيدلا-العلماء

الأماميتين.قدميهمنكلفيأصابعأربعةولهالكتف

03حواليتتبعواالباحثينفإنالأحافير،خلالومن

الحصانحتىإيوهيبوسمنسنةمليون06خلالنوعا

يكونكأنقليلا،مختلفةملامحلهنوعوكل.الحديث

المنقرضة.أسلافهمنأقلالقدمأصابعأوأكبرالجسم

انقرضتقدكبيرةأعدادافإن،أخرىحالاتوفي

هذهمثلوأدت.الأرضتاريخمنمعينةأوقاتفى

مجموعاتظهورإليالجماعىالانقراضمنالحلقات

السنينلملايينالارضبيئةسادتجديدةحيوالات

أنقراضأثناءالديناصوراتاختفاءفإنهكذا،بعدئد.

تكونأنللثديياتسمحسنةمليون65منذجماعى

.المسيطرةهي

الحيواناتمعظمأنالعلماءيعتقد.الانقراضأسباب

برودةمثلبيئتها،فيتغيراتبسببانقرضتقدالمنقرضة

ولكنمأواها.تحيمأوطعامها،مصادرفقدأو،المناخ

،للانقراضالمحددالسببحولمايختلفونغالئاالباحثين

اختفاءسببعنالنظرياتمنكثيرايقدمونمثلا،،فهم

وعدمبالأرضكويكبةاصطدامذأسكمن:أ!ديناصوراتا

منبنجاحالثديياتتنافسأنعلىالديناصوراتقدرة

.الديناصور:انظر.اطعاماأج!

.الحيواناتمنكثيرانقراضفيالإنسانتسبب

وأالأشجار،وقطعوالصيدالزراعةمثل،الأنشطةوبعض

،واليوم.الانقراضعملياتفيتسهمالبشر،استقرارمجرد

الحشراتبمبيداتالبيئةوتلوثالمدنمساحاتنموفإن

منلكثيرخطرةتهديداتتسببالصناعيةوالنفايات

.ال!جناس

انقراضاتعدةحدثت.التاريخماقبلانقراضات

انقراضوأ!جر.التاريخماقبلأزمنةفىعظيمةجماعية

نهايةفيسنةمليون024منيقربماقب!!حدثجماعي

أنوأعكلمن%69اختفىحيث،انبرمىالعصر

أثناءمرتينجماعيةأنقراضاتحدثتكما.الحيوانات

ومرةسنةملايين502حواليمنذمرة؟الميسوزويعصر

منكثيرانقرضتحينسنةمليون138حواليمنذأخرى

جماعيانقراضوأكثر.والزواحفالبرمائياتأنواع

سنةمليون63حوالىمنذحدثالذيهولدينامعروف

الحياةأنواعمنوكثيرالديناصوراتانقرضتعندما

لبحرية.ا

الانقراضاتحدثت.الحديثةالأزمنةفيالانقراضات

العلماءبعضأنحتى،سريعبمعدلالحديثةالأزمنةفى

وأن،العالمفيالانيجريجماعياانقراضاأنيعتقدون

داوأثناء.الانقراضاتهذهمعظمسببتالبشريةالأنشطة

،الثديياتمننوعاء.منأكثرفإن،الأخيرةسنة002

أصبحت،الحيواناتمنأخرىأنوأعمننوعاء7وربما

وبط،العظيموالأوك،المنقرضالدودوطائرإن.منقرضة

التيالطوربينمنهيالمهاجر،والحماموالموةلبرادور

فتشمل،منقرضةالانأصبحتالتيالتديياتأما.اختفت

يسمىالوحشيةالحمرمنونوعا،البحريةلحمتلربقرة
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برزيفالسكيحصانتشملأنواععدةإنغواجا.

حفظتولكنهاالبريةفيانقرضتقدالأوروبيوالبيسون

مفتوحة.حدائقفيأوالأسرفي

بمالأرض،الأحفورةبمالتاريخماقبلحيوانأيصا:انظر

الطائر.؟الفطريةالحياةحماية

تتلقحبيوضطريقعنيتناسلحيوانا!لودالحيوان

الولودةالحيواناتمواليدوتشبه.الأمجسمداخلوتنمو

ومعظمحجمها.فيأصغرلكنهاالنمو،المكتملةالحيوانات

منهي،الأسماكوبعض،الزواحفمنوالعديد،الثدييات

البيضفإنتبيضالتىالحيواناتفيأماتلد.التيالحيوانات

.الأمجسمخارجينموالملقح

المساعدة)الحيواناتالحيوانانو:الأ!.اووائات

القط.،للبتسح

البلادفيالبريالحيوانانظر:.البريةالحيوائات

(.الحيوانات)أنواعالحيوان،العربية

خلالغالباتنشطحيواناتالليليةالحيواظت

الحيواناتولمعظمنهارا.نشاطهاويقل،الظلامساعات

وأثناءالنهارخلالسلوكهافييتحكمطبيعىإيقاعتقرلمجا

أنهعلىسلوكهاالليليةالحيواناتطورتوقد.الليل

أعدائهاتفاديالصغيرةللمخلوقاتويمكنللبقاء.الوسيلة

تفاديالصحراءحيواناتتستطيعكماأكثر.بسهولةليلا

النهار.حرارة

نمرمثلالقطفصيلةأفرادالليليةالثديياتأمثلةوتشمل

الغابة()طفلوالجلاجووالكيوسكايوالأسداليغور

الطيوروتشملالترسير.وقردوالبوسوموانلورسوالليمور

مشهوروالخفالق.الليلوصرارالضفدعوفمالبومةالليلية

النهار.أثناءونومهالليلأثناءبطرانه

775؟م(.-؟اهـ؟،58-؟)شريحبنحيوة

الديارشيخ،الفقيه،الإمام،صفوانبنشريحبنحيوة

فيثقة.المصري،التجيبى،أبوزرعةالعابد،الزأهد،المصرية

رؤيتهفكانتحيوةلى"لمؤصف:المباركأبنلف.الحديث

الدعاء.فييعنى،بايلإجابةيعرفوكان?.صفتهمنأكثر

،لم.القومأعلىءلمحيوة:عنهأبوحاتمقال

الضوءأوالصوتموجاتأوالماءأمواجانتشارالحيود

فتحة.خلالأوعائقبحافةتمرحينماآخرشيءأيأو

الاتجاهاتجميعفيالماءأمواجانتشارسببالحيودويفسر

سماعيمكنكيفأيضاتفسروهي،ضيقةقناةعبورهابعد

المصدرمنمستقيمممرلايوجدعندمازاويةحولالصوت

.الأذنإلى

الحيودلأن،الصوتحيودعنالضوءحيوديختلف

حجمنفسللعائقيكونحينماوضوحاأكثريكونماغالبا

يساوينسمعهاالتيالصوتيةفالأمواج.الحائدةالموجة

المألوفة.الأشياءبوساطةوتحيدمتر،حوالىالموجيطولها

منأقلالموجيطولهايكونالمرئيةالضوءموجاتولكن

نأيمكنالضوئيةالموجاتفإنوهكذا،.سم.،....7

فقط.الدقيقةالأشياءخلالواضحبشكلتحيد

الموجاتكلفيالحيوديحدث.الحيوفىيحدثكيف

مرئياالحيوديجعلالذيالسببولفهم.الأوقاتكلوفي

الحائدة،الموجةطولمنقريباالعائقحجميكونحينما

والتداخل.الحيودمنكلايفهمأنالشخصعلى

القاعدة،الهولنديالعالمهايجنز،كريستيانأوضح

فإنالقاعدةلهذهوطبقاالحيود.حدوثسببتفسرالتي

صغيرةلموجاتمنبعهيالموجةسطحعلىنقطةكل

مجموعولإيجاد.الاتجاهاتجميعفيالخارجنحوتتحرك

بعينتؤخذأنيجبما،منطقةإلىالواصلةالموجات

فإذا.المنطقةتصدمالتيالصغيرةالموجاتكافةالاعتبار

الوقتفيمانقطةإلىصغيرتينموجتينقمتاوصلت

هذهعلىويطلقبعضا،بعضهماتقويانفإنهما،نفسه

وإذا.كبيرةالناتجةالموجةوتكونالبناء،التداخلالحالة

الذيالوقتنفسفيمانقطةإلىماموجةقمةوصلت

بعضهماتبطلانالموجتينفإن،أخرىموجةقاعفيهتصل

وتكون،الهدامالتداخلالحالةهذهعلىويطلقبعضا.

التداخل.انظر:.معدومةأوصغيرةالناتجةالموجة

فيكما،صغيرةفتحةخلالالماءأمواجتمرحينماينتجحيودغط

فيحصىإلقاءعنالناجمللنمطمشابهوالنمط.أعلاهالأمواجحوض



الحيود772

الحيودتأثيراتلأنمستقيماتجاهفيالضوءشعاعيسير

.الهدامالتداخلنتيجةمعدومةتكونالشعاعخارج

أغلبول!ش،الشعاعحافةعندالصغيرةالموجاتوتنتشر

يمروعندما.الشعاعمعمستقيماتجاهفييسيرالضوء

بينفقطيحدثالتداخلفإن،دقيقةفتحةضمنالضوء

الحوجاتهذهوتشج.الفتحةمنالخارجةالصغيرةالموجات

تمقدالهدامالتداخ!!معظملأنحيود،نمطالصغيرة

.استبعاده

منبعمنالصادرالضوءحيودملاحظةأيضايمكن

وبالتاليبعفالضوءإزالةتمتإذاجدا،دقيقضوئي

يوقفضوئيمنبعمسارعلىالموضوعفالقرص.تداخله

النقاطوعند.القرصخلفتنشأالتيالصغيرةالموجات

تكونالمه!لةالصغيرةالموجاتفإن،القرصوراءتقعالتي

خارجأيضاولكن،القرصظلضمنفقطليس،مفقودة

نموذجويتألفبناء.بشكلتداخلهايتحتمحيث،الظل

منسلسلةمنالقرصخلفشاشةعلىالمتشكلالظل

اظ!!امنطقةضمنأظلمةواالضوءمنالمتناوبةالحلقات

كا!الأدأظ!!امركزفىمضيئةنقطةوتتشكلوحولها.

بذلكوتقومبناء،تداخلاتتداخلالمنطقةتلكفيالموجات

حافةمننفسهاالمسافةجميعااجتازتقدتكونلأنها

.القرص

اختباراالحيودحدوثاستعملالحيود.استعمالات

فحيودلا.أمموجاتالختلفةالأشياءكانتإذامالمعرفة

نأالعلماءأقنعمثلأالبلوراتبوساطة،السينيةالأشعة

السينيةالاشعةحيودنمطويعتمد.موجاتالسينيةالأشعة

الحقيقةوهذه.الحائدةالمادةفيالذراتوتوزعشكلعلى

حيودبوساطةالبلوراتتركيبلدراسةاستعملتقد

والأحماضالبروتيناتتركيبلكشص،اسحينيةاالأشعةا

اسنووية.ا

صفيحةالحيود()محززةالمشبكالحيودوحاجز

متساوية.صغيرةأبعادبينهامنتظمةخطوطعليهازجاجية

الطوليةوالفجوات.فقطالخطوطبينالمرورللضوءويمكن

طولتساويبمسافةبعض،عنبعضهامتباعدةتكون

أبيفضوءمنمتوازشعاعيسقطوعندما.الضوئيةالموجة

الألوانمختلفالضوءمننموذجيظهر،مشبكحاجزعلى

الضوءلأنالألوانوتظهرالحاجز.خلفالشاشةعلى

موجيةأطوالذاتمختلفةأ!انأمنافيتأالأبيضا

أكبر.بزواياالأطولالموجاتهذهوتنحرف.محتلفة

نموذجبوساطةمامادةعلىاضعرفااصعلماءاويستطيع

المشبك.الحيودحاجزخلالقنتجهاالتيالألوان

مقياسبمالصوتالجزيء،الضوء،:أيضاانظر

.الموجات،الطيف
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